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încheierea lucrărilor
Plenarei Comitetului
Central al Partidului

Comunist Român
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului Comunist

primul punct al ordinii de zi, 
a dezbătut și aprobat raportul

In zilele de 18 și 19 iunie 1973 a 
avut loc Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, prezi
dată de 
secretar 
Român.

1. La 
Plenara
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea și perfecțio
narea învățămîntului în România.

In încheierea dezbaterilor la această 
problemă a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Plenara a aprobat în unanimitate 
concluziile și sarcinile cuprinse in cu
vîntarea secretarului 
dului.

Comitetul Central 
spiritul propunerilor 
cutiv,

general al parti-

noastre socia- 
să fie dată pu- 
stabilit ca, la 
învățămint, să
Central o in-

a stabilit ca, in 
Comitetului Exe- 

al concluziilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și al recomandări
lor făcute dc participanții la discuții, 
să se definitiveze hotărirea cu privire 
la perfecționarea învățămîntului, cores
punzător cerințelor dezvoltării econo
mico-sociale a societății 
liste. Hotărirea urmează 
blicității. Totodată, s-a 
sfîrșitul fiecărui an de 
se prezinte Comitetului
formare cu privire la modul în care se 
aplică măsurile adoptate.

2. Plenara a analizat modul în care 
sînt transpuse în viață hotărîrile parti 
dului și statului nostru cu privire la 
rolul femeii în viața politică, economi
că și socială a țării, și a dat o înaltă a- 
preciere contribuției aduse de milioa
nele de femei la progresul patriei, la 
înflorirea României socialiste, la for
marea unui tineret sănătos, animat de

ale socialismuluinobilele idealuri 
comunismului.

In încheierea discuțiilor la 
punct al ordinii 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Plenara C.C. al P.C.R. și-a însușit in 
unanimitate concluziile secretarului 
general al partidului și a stabilit, ți
nînd seama de complexitatea sarcini
lor izvorîte din programul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvolta
te, noi măsuri referitoare la promova
rea tot mai activă a femeilor în în
treaga viață social-politică a țării, îm
bunătățirea condițiilor lor de muncă și 
de viață. Hotărirea va fi dată publi
cității.

3. Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat
realizarea complexului hidroenergetic 
și de transport Dunărea — Marea Nea
gră, prin reluarea lucrărilor de execu
ție a canalului Dunărea — Marea Nea
gră, construirea noului port maritim la 
Constanța Sud—Agigea și a hidrocen
tralei de la Cernavodă. ,

4. Aprobînd în unanimitate informa- 
rea privind rezultatele aplicării măsu
rilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. 
din februarie — martie 1973 în legă
tură cu 
vității ' 
Central 
partid 
neze 
carea 
doptate, asigurînd o mai bună folosire 
a forței de muncă, repartizarea cadre
lor in producția materială, raționaliza
rea și simplificarea aparatului adminis
trativ.

in 
cu

ș>

acest
de zi a luat cuvîntul

îmbunătățirea organizării acti- 
econOmico-șociale, Comitetul 
a stabilit ca organele de 
și de stat 

continuare 
fermitate a

să acțio- 
pentru apli- 
măsurilor a-
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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit delegația P.C. din Japonia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, 
marți după-amiază, delegația 
Partidului Comunist din Japo
nia, condusă de tovarășul To
rnio Nishizawa, membru al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C..J. Din delegație fac 
parte Shichiro Takeuchi, mem
bru al Prezidiului CC.C. al 
P.C.J., Shiro Toyoda, membru 
al C.C. al P.C.J. și Hiroshi 
Kikunami, adjunct al șefului 
Secției Internaționale, a C.C. al 
P.C.J.

La primire, au participat 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului . 'Exe

cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., Mihai 
Gere, membru supleant al Co- 
mitețului Executiv, .secretar al 
C.C. al P:d.R., și. Ghizela Vass, 
membrii al.C-C. al P.C.R.

In cursul convorbirii'care a 
avut loc cu acest prilej s-a 
făcut, un sdhimb de informa
ții despre evoluția situației 
din țările respective, despre 
activitatea celor două partide 
în ultima perioadă, precum și 
cu privire la unele probleme 
de interes comun privind situ
ația internațională și mișcarea 
comunistă și muncitorească 
internațională. A fost sublini

ată dorința comună de a dez
volta în continuare relațiile 
de prietenie dintre P.C.R. și 
P.C.J., spre binele ambelor 
partide și popoare, în vederea 
promovării țelurilor comune 
ale democrației, independenței, 
progresului social și păcii în 
lume. Totodată, a fost expri
mată dorința celor două par
tide de a-și aduce contribuția 
la dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor dintre România și 
Japonia în interesul popoare
lor român și japonez, al păcii 
și colaborării internaționale.

întrevederea' s-a desfășurat 
într-o atmosferă deosebit de 
caldă și prietenească.

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
cu privire la dezvoltarea și 

perfecționarea învățămintului
Stimați tovarăși,

In raportul prezentat plena
rei a fost înfățișat un bilanț al 
înfăptuirii hoțărîrilor Comite
tului Central din 1968, al apli
cării legii învățămînlului. Du
pă cum se vede, am obținut o 
serie de rezultate în mai buna 
organizare și desfășurare a pro
cesului da învățămint, în asi
gurarea cadrelor necesare dife
ritelor domenii ale activității 
economico-sociale. Invătămîn- 
tul nostru asigură predarea la 
un nivel mai înalt a unor cu
noștințe și - satisface, aproape 
in totalitate, necesarul de ca
dre de specialiști. Acesta e^te 
un razultat de seamă al activi
tății desfășurate de partid în 
domeniul pregătirii cadrelor, al 
ridicării nivelului general 
cunoștințe al tineretului și 
întregului nostru popor.

A$a cum se înfățișează 
raportul prezentat plenarei 
cum cunoaștem din 
in domeniul învătămîntului 
continuă să se mai manifeste 
încă o serie da neajunsuri. In 
primul rînd, consider că trebu
ie să subliniem faptul că Mi
nisterul Educației și Invăță- 
mintului, instituțiile de invăță- 
mînt, ministerele care au atri- 
buțiuni în domeniul învătămîn
tului, nu au acordat atenția ne
cesară și nu au urmărit în su
ficientă măsură înfăptuirea ho- 
tăririlor plenarei, realizarea 
prevederilor legii învătămîntu
lui. Aceasta a făcut ca în învă-

de 
al

in 
Si 

viață,

tămintul de toate gradele să 
r»ai dăinuie lipsuri serioase.

Sint lipsuri în ce privește 
planificarea necesarului de ca
dre, atît în domeniul școlilor 
profesionale, al cadrelor medii, 
cit si în învățămîntul superior. 
O planificare judicioasă cera o 
cunoaștere mai bună a perspec
tivei de dezvoltare economică- 
socială a tării. Avem un plan 
cincinal, avem prevederi pe o 
perioadă mai îndelungată, dar 
am impresia că nu s-a ținut 
seama în suficientă măsură de 
acestea pentru a se asigura 
pregătirea cadrelor de care a- 
vem realmente nevoie și pen
tru a se evita școlarizarea unor’ 
cadre pentru specialități . sau 
sectoare de care nu avem ne
voie. De aceea avem astăzi u- 
nele sectoare cu surplus de ca
dre, pe care trebuie acum să 
la îndrumăm spre recalificare, 
spre producție.

Nu în suficientă măsură s-au 
aplicat prevederile cu privire 
la legarea învătămîntului de 
practică, de viață. S-au obținut, 
e drept, și rezultate buna în 
această direcție. Pe de altă 
parte, organizarea de ateliere, 
de laboratoare, dotarea lor ne
cesită un anumit timp. După 
cum ați auzit din cuvîntul u- 
nor tovarăși, sînt în curs o se
rie' de măsuri privind realizarea 
de construcții și de dotări ca
ri; vor îmbunătăți mult situația, 
mai du seamă în învățămîntul 
superior, în învățămîntul pro
fesional și în cel de specialita-

te tehnică. Și-a făcut însă loc 
o anumită mentalitate — la 
Ministerul Educației și Invăță- 
mintului și la unele cadre di
dactice — că nu ar fi necesar 
ca în toate domeniile să se pu
nă accent pe practică. Această 
mentalitate ar; o influentă ne
gativă asupra realizării hotă- 
rîrilor 
Central 
legarea învătămîntului de via
tă.

Consider că o lipsă serioasă 
a Ministerului Educației și In- 
vătămîntului este faptul că nu 
a luat măsurile corespunzătoa
re pentru asigurarea, în bune 
condițiuni, a generalizării în
vățămîntului de 10 ani. Dimpo
trivă s-au emis tot felul de te
orii, care puteau să ducă, pînă 
la urmă, la abandonarea ideii 
de generalizare a învătămîntu
lui de 10 ani.

Unele lipsuri s-au manifes
tat și in activitatea consiliilor 
populare si a comitetelor jude
țene de partid, maf ales în ce 
privește îndrumarea învăță- 
mintului de cultură generală și 
profesional. Nici de la Comite
tul Central — mă refer Ia Se
cretariat, la organele, centrale 
de partid care trebuiau să ve
gheze la aplicarea hoțărîrilor 
— nu s-a exercitat un. control 
temeinic, nu s-a acționat cu 
destulă fermitate. La rîndul 
său, Consiliul de. Miniștri, .ca
re răspunde de înfăptuirea pre-

Plenarei Comitetului 
din 1968 cu privire la
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Ședința plenara a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale

In ziua de 19 iunie a avut 
loc sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ședința ple
nară a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Soci
ale.

Consiliul Suprem a examinat 
Si aprobat proiectul planului 
de dezvoltare economico-socia-

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

lă a Republicii Socialista Ro
mânia pe anii 1974-1975, hotă- 
rînd să se treacă de 
defalcarea sarcinilor 
centrale industriale 
prinderi. Totodată, 
Suprem a stabilit ca 
ga activitate de preqătire și 
realizare a acestor prevederi 
să se urmărească aplicaraa ri
guroasă, fermă, a indicațiilor 
cuprinse în concluziile privind 
planul pe 1974 prezentate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
ședințele din cursul lunii iunie 
ale Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și Biroului Per
manent al Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și So
ciale.

Consiliul Suprem a stabilit

îndată la 
șale pe 
si intre- 
Consiliul 

în întrea-

cu privire la rolul femeii în viața politică,
economică și socială a țării

Stimați tovarăși,

reliefat că 
plenarei

Dezbaterile au 
raportul prezentat 
este, in general, acceptat. In
tr-adevăr, in societatea noas
tră socialistă, femeile ocupă 
un loc important; ele au a- 
dus și aduc o contribuție con
siderabilă în toate sectoarele 
de activitate, munca și crea
ția lor sînt' încorporate în 
tot ceea ce am realizat și re
alizăm. Așa cum se' arată în 
raport și cum s-a precizat și 
în dezbateri, există ramuri de 
activitate unde femeile repre
zintă 60—70 la sută, avîncl ro
lul hotărîtor în înfăptuirea 
programului partidului. De 
altfel, ținînd seama că din 
totalul populației, femeile re
prezintă 51 la sută. înseamnă 
că nici nu se poate concepe.

și nici nu se poate vorbi des
pre construcția socialismului, 
despre înfăptuirea programu
lui de dezvoltare a țării fără 
participarea activă la întrea
ga viață socială a
De aceea, ceea ce trebuie de 
fapt să discutăm acum este 
să vedem ce trebuie fă
cut spre a asigura condițiile 
propice pentru creșterea con
tribuției femeilor la înfăptui
rea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al parti
dului.

Desigur, nu putem da, decît 
o înaltă apreciere muncii fe
meilor. De altfel, apreciind 
activitatea muncitorilor, ță
ranilor și intelectualilor am 
inclus, întotdeauna, și femeia 
care, din punct de vedere so
cial, nu poate fi tratată în

femeilor.

mod separat. Nu este practic 
posibil să judecăm activitatea 
femeilor rupt de activitatea 
generală a națiunii noastre, 
de lupta întregului popor 
pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, de eforturile pentru ri
dicarea tuturor cetățenilor 
patriei Ia un nivel de viață 
și de civilizație tot mai înalt

Ținînd seama de rolul im
portant pe care-1 au femeile 
în societate trebuie să solii, 
ționăm unele probleme socia
le mai bine decît am făcut 
pînă acum. Trebuie să ară
tăm. de pildă, că 
sura rolului și 
femeii la întreaga 
lă. se prezintă și 
femeii în munci de conduce
re. Nu am acordat atenție ca, 
în mod corespunzător cu lo-

nu pe mă- 
participării 

viață socia- 
promovarea

cui și importanța pe care o 
are în societate, femeia să 
participe în toate forurile de 
conducere, de part'id și de 
stat, în toate organismele un
de se elaborează și adoptă 
măsurile și hotărîrile privind 
dezvoltarea societății noastre 
In legătură cu aceasta, desi
gur, trebuie criticate, sindica
tele, consiliile de femei. Uni
unea Tineretului Comunist, 
dar în principal trebuie să 
spunem că nici Comitetul 
nostru Central, nici organele 
de partid nu au acordat aten
ția corespunzătoare. Nu este 
întîmplător că, practic, aproa
pe nu există femei secretari 
ai comitetelor județene de 
partid — abia de cîteva luni

Hotărirea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român cu privire la realizarea 
Complexului hidroenergetic și de transport 

Dunărea-Marea Neagră

In Editura 
politică 

a apărut

Programul elaborat de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului pre
vede accelerarea dezvoltării 
economiei ca sarcină primor
dială a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România.

In acest cadru se va asigura 
o puternică dezvoltare a in
dustriei. a celorlalte ramuri, 
participarea crescândă a țării 
noastre la circuitul economic 
internațional. Ca urmare vor 
crește considerabil necesitățile

de transport pentru aprovizio
narea industriei cu materii 
prime și materiale și livrarea 
unor cantități sporite de pro
duse la export.

Ținînd seama de aceste ce
rințe obiective ale progresului 
economic al țării — subliniate 
cu claritate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul 
Plenarei din 18—19 iunie 1973 
— Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, ho
tărăște : ,

1. — Realizarea Complexu-

lui hidroenergetic și de trans
port Dunărea — Marea Nea
gră, prin reluarea lucrărilor 
de execuție a canalului Du
nărea — Marea Neagră, con
struirea noului port țnaritim 
la Constanța Sud—Agigea și 
a hidrocentralei de la Cerna
vodă.

2. — Aceste obiective vor fi 
incluse în planurile de 
tare economică-socială 
mâniei.

dezvol- 
a Ro-
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Cuvîntare la adunarea 
populară din București con
sacrată aniversării a 125 de 
ani de la Revoluția din 1848 
și a unui sfert de veac de la 
naționalizarea principalelor 
mijloace de producție.

ca pentru următoarale șase 
luni să se ia toate măsurile 
pentru realizarea integrală: a 
planului pe 1973, la toți indica
torii, astfel incit acesta să re
prezinte o bază trainică pen
tru buna pregătire a planului 
pe 1974.

Totodată, ministerele -econo
mice să ia măsuri energice pen
tru realizarea planului de in
vestiții pe 1973 și pregătirea do- 

. ciimentațiilor și a proiectelor 
pentru obiectivele prevăzute în 
1974.

In continuare, Consiliul Su
prem 
tățiri 
cerea 
te.

a aprobat unele îmbună- 
în componenta și condu- 
secțiunilor de specialita-

Ședința Comisiei de elaborare
a Proiectului Programului 

Partidului Comunist Român

Cărbune extras suplimentar
Relatam în urmă cu cîteva 

zile despre intensificarea rit
mului de extracție a cărbune
lui la mina.Dilja. Ieri, .colecti
vul minei raporta un volum de 
producție extrasă suplimentar 
față de sarcinii? de plan, de la 
începutul lunii pină acu'm, de 
329 tone de cărbune.

La acest succes sectorul III 
al minei participă cu un plus 
de 72 tone. Cifra nu este prea 
mare dar ea oglindește efortul 
susținut pe care colectivul sec
torului l-a depus în cea de-a 
doua decadă cind a recuperat 
o însemnată cantitate de 
bune restantă după prima 
te a lunii. In acest sens se

căr- 
par- 
evi-

Premisă a

dențiază aportul brigăzii con
dusă de comunistul Pavel Taș- 
nady din
7. stratul 
unei noj 
trecut la 
Il-a, minerii da 
zat zilnic în fiecare din 
două aripi ale abatajului cîte 
patru cîmpuri de avansare, ex- 
trăgînd cîte 50-70 tone cărbu
ne peste preliminarul zilnic, 
Colectivul brigăzii este hotărît 
Ca,' aplicînd și în continuare 
inițiativa brigăzii lui Petru Ro
man de la mina Aninoasa, pînă 
la sfîrșitul lunii să realizeze în 
total, în cele două aripi, 150 
ml da avansare.

abatajul Cameră nr. 
3. Odată cu atacarea 
felii, eveniment pe- 
începutul decadei a 

aici au reali- 
cele

ritmicității
producției

îmbunătățirea
transport, cerință 
realizării planului 
ă-stat, duminică, în atenția co
lectivului sectorului II al E.M.
Uricani. in acsst scop s-an lu
at măsuri pentru schimbarea 
unuia din transportoarele co-

fluxului de 
importantă a 
de producție,

lectorului nr. 2 și s-au efectuai 
revizii la celelalte transportoa
re. Lucrările au fost executate 
rapid printr-o bună conlucrare 
a echipei de lăcătuși, condusă 
de Gheorghe Ciora, cu minerii 
din sector, evitîndu-se astfel 
întreruperea procesului de pro
ducție, «

| Tinerețe și experiență 1 

’ într-o brigadă de avansări' 
I lntr-o aalerie intermedia- Avansarea a totalizat Dește ®Intr-o galerie intermedia

ră din stratul 12 brigada lui 
FRANCISC KOVACS din ca
drul sectorului V al minei 
Petrila a realizat o avansare 
sporită, in condiții nu toc
mai propice de lucru: tăie
rea cărbunelui fără explo
ziv cu ciocanul de abataj, și 
transportul rocii excavate 
pină la suitorul de deversa
re, cu un vagonet improvizat.

Avansarea a totalizat peste 
80 metri liniari. Brigadierul 
a dovedit, atunci cind a ob
ținut acest succes, că în ori
ce condiții știe să organizeze 
activitatea oamenilor, astfel 
incit să-și depășească sarci
nile stabilite.

Proiectului Programului parti
dului.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care s-a referit la 
orientările ce trebuie să Ie. ai
bă proiectul de program, la 
direcțiile de activitate și mo
dul de lucru al comisiei.

In unanimitate, comisia și-a 
însușit orientările și indicați
ile secretarului general al parti
dului.

NICOLAE

CEAl/ȘESCU

16 iunie 1973

tovarășului 
în ziua de 
ședința Co- 
a Proiectu-

Partidului

(Continuare in pog. a 3-a)

Sub președinția 
Nicolae Caaușescu, 
19 iunie a avut loc 
misiei de elaborare 
lui : Programului
Comunist Român, document ca
re urmează să fie supus dezba
terii organizațiilor de partid, 
întregului popor și prezentat 
spre aprobare Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

Comisia a analizat și discu
tat cu acest prilej tamatica

(Continuare in pag. a 3-a)

Anton HOFFMAN

Sezonul 
fructelor 

de pădure
Ocolul silvic Lupcni și-a rea

liza* și depășit pe anul trecut 
planul de achiziție Ia fructele 
de pădure cu peste 56 de tone

In prezent se apropie de sfîr- 
șit pregătirile intense pentri 
deschiderea sezonului din a 
cest an de recoltare a fructe
lor de pădure (se face recondi- 
ționarea butoaielor, se pregă
tesc centrele de achiziție). în
ceperea recoltatului e prevă
zută de la 20 iunie pentru afine, 
urmînd celelalte fructe pe mă
sură ce se coc.

Prin activitatea rodnică a tu
turor centrelor — Livezeni, Pa 
roșeni, Lupeni, Dealul Babii, 
Arcanul, Valea de Pești, Bufa, 
Bilugul (Uricani), Pleșa — dis
puse geografic pe raza muni
cipiului, și anul acesta sînt po
sibilități de onorare integrală 
a planului de achiziționare a 
fructelor de pădure.
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vederilor legii, a hotărîrilor de 
partid, nu a exercitat un con
trol și o urmărire efectivă, per
manentă a realizării sarcinilor 
stabilite.

Dacă asemenea stări de lu
cruri negative nu s-ar fi mani
festat, dacă ele ar fi fost mai 
hotărît combătute, ne-am fi 
putut înfățișa acum cu rezulta
te mai bune. Cred că e bine ca, 
după cinci ani, cînd discutăm 
ceea ce am realizat, cînd luăm 
noi măsuri în vederea îmbună
tățirii întregii activități în în- 
vătămînt, să menționăm aceste 
neajunsuri, pentru ca ele să fie 
eliminate, astfel încît să putem 
realiza în mai bune condițiuni 
ceea ce vom stabili în această 
plenară.

După cum ați văzut, se fac o 
serie de propuneri, cred, judi
cioase, care asigură dezvolta
rea într-o formă unitară a în
tregului sistem de învătămînt 
din țara noastră. Avem posibi
litatea să urmărim, într-o con
cepție unitară, întregul procss 
de învătămînt și de pregătire 
a cadrelor, începînd de la gră
dinițele de copii.

Grădinițele trebuie să facă 
și ele parte din procesul de e- 
ducare și formare a copilului. 
Invătămîntului preșcolar nu i 
s-a acordat la noi suficientă a- 
tențte. Va trebui ca în viitor, 
așa cum se prevede în materi
al, să fie cuprinși efectiv toți 
copiii în acest sistem, sau, în 
orice caz, cel puțin în ultimul 
an. Consider măsurile ce se 
propun în întregime juste. Va 
trebui să creăm condiții mate
riale ca, realmente, copiii pînă 
la 6 ani să poată primi o anu
mită educație și anumite cu
noștințe care să le faciliteze in
trarea în învătămîntul propriu- 
zis. Trebuie să considerăm gră
dinițele ca o parte a învătă- 
mîntului, pregătitoare — dacă 
vreți —, dar ca o parte a în- 
vătămîntului.

Învătămîntul de 10 ani este 
conceput acum, după părerea 
mea, într-o formă mai unitară. 
Aceasta creează posibilitatea 
generalizării lui, a înfăptuirii 
obligativității ca întregul tine
ret șă absolve 10 clase. Trebu
ie părăsită vechea mentalitate 
și vechea situație de a pierde 
de pe drum circa 10 la sută din 
copii. Școala, învățătorul, pro
fesorul sînt obligati să găseas
că formele de educație cete mai 
corespunzătoare pentru ca toti 
copiii să parcurgă această pe
rioadă obligatorie de învătă
mînt. Obligația statului, a so
cietății, nu este să-i scoată a- 
fară din școală pe cei care în
vață mai greu, ci să găsească 
mijloacele potrivite pentru a-i 
ajuta pe toti copiii să-și însu
șească cunoștințele corespun
zătoare. Să creăm și sisteme 
separate, <de cămin, de internat , 
pentru acei care au condițiuni 
mai grele, să le asigurăm pro
fesori speciali. Pe alții să-i tre
cem în școli speciale, în așa 
fel încît, practic, întregul tine
ret să parcurgă cele 10 clase 
obligatorii. Este inadmisibil să 
mai existe astăzi tineri care să 
se ducă la armată cu una sau 
două Clase de școală. InvățS- 
mîntul trebuie să asigure ca
drul și măsurile necesare ca în
tregul tineret să-și însușească 
cunoștințe la nivelul a 10 ani 
de școală.

Formele propuse aici sînt ac
ceptabile și, după cîte am în
țeles, toti tovarășii au fost de 
acord cu ele. Cei 10 ani vor fi 
realizați în trei trepte: ciclul 
primar, gimnaziul și liceul. De 
ce este nevoie să procedăm ast
fel ? Pentru că sistemul de pî
nă acum — cînd după clasa a 
VIII-a tineretul se despărțea, 
o parte mergînd spre școala 

profesională și alta spre liceu 
— dezorganiza școala. Trebuie 
să mergem pa un sistem uni
tar de 10 ani, urmînd ca după 
aceea să se facă separarea ce
lor care merg la liceu și a ce
lor care merg în învătămîntul 
profesional. Cu o subliniere — 
ca în primii doi ani de liceu, 
ultimii doi ani de școală din 
cei zece obligatorii, trebuie pus 
un mare accent pe cunoștințele 
practice. întregul învătămînt 
trebuie să pregătească tineretul 
pentru producție, pentru mun
că. Și tînărul din liceu și cel 
din universitate trebuie să fie 
în stare să execute o muncă 
concretă în societatea socialis
tă. Fiecare trebuie să înțelea
gă că nu se pregătește să de
vină funcționar, ci pentru a 
contribui la sporirea avuției 
naționale. Consider că trebuie 
să înscriem ca principiu de ba
ză în hotărîrea Comitetului 
Central și în lege, că învătă
mîntul trebuie să pregătească 
tineratul pentru muncă și via
tă. Aceasta este sarcina funda
mentală a unui învătămînt cu 
adevărat serios, capabil să pre
gătească poporul pentru con
strucția societății socialiste și 
comuniste. (Aplauze).

Este necesar să aducem o 
serie de îmbunătățiri forme
lor și metodelor de pradare. E- 
xistă o preocupare destul de 
susținută pentru a se lăsa pro
fesorului mai mult timp liber 
în vederea studiului și altor ac
tivități. Mai putină preocupare 
există însă la pedagogul nostru 
de a lăsa copilului timp de stu
diu. Copiii sînt supraîncărcări 
cu predarea. Există un număr 
prea mare de ora de predare. 
Aceasta este valabil și în în- 
vățămîntul superior. Trebuie 
să mergem cu hotărîre la îm
bunătățirea procesului de în
vătămînt. In primul rînd, este 
necesar să se înțeleagă faptul 
că elevul, studentul, nu pot în
văța nalimitat. Noi în trecut 
ceream 6 ore de activitate pen
tru tineretul pînă la vîrsta de 
18 ani. Este clar că nu se poa
te impune zilnic elevului — și 
cred că aceasta e valabil și 
pentru student — mai mult de 
6 ore de învătămînt — în care 
să fte incluse și orele de clasă 
și practica. Este suficient să se 
învețe în școală 30-36 de ore 
pe săptămînă, în care să fie in
clusă predarea, seminarul, la
boratorul, practica. Dacă vrem 
ca copilul, tînărul să poată în
văța temeinic, trebuie să re
ducem orele de predare, încăr
cata cu elemente inutile, cu re
petări fără discernămînt, să a- 
ducem serioase îmbunătățiri 
metodelor și formelor de pre
dare în învătămîntul nostru de 
toate gradele.

i>S-a vorbit aici despre învă
tămîntul în limbile naționalită
ților conlocuitoare. Pe drept 
ctivînt în raportul prezentat se 
subliniază justețsa politicii 
partidului nostru în acest do
meniu, rezultatele obținute în 
crearea unui învătămînt larg 
pentru întregul tineret, inclu
siv în limbile naționalităților 
conlocuitoare, rezultatele deo
sebite ale întregii politici nați
onale a partidului nostru.

Se pune problema : este sau 
nu necesar ca tînărul. de nați
onalitate maghiară sau germa
nă să învețe în școală și lim
ba română ? Cred că nu asigu- 
rîndu-i condiții să învețe a- 
ceastă limbă i-am face o ne
dreptate, ci invers, dacă l-am 
lăsa în continuare să nu cu
noască limba română. In felul 
acesta l-am pune într-o situa
ție de inegalitate fată de tine
retul român, deoarece practic 
în felul acesta el nu ar putea 
avea acces liber la toate forme
le superioare de învătămînt. 

Am mai spus și cu alte prile
juri : noi nu vom putea crea 
institute speciala de fizică, 
chimie sau alte specialități 
pentru tinerii care nu cunosc 
limba română. De aceea, a nu 
crea condiții pentru învățarea 
limbii române ar însemna să-I 
punem pe tînărul maghiar sau 
german într-o situație de ine
galitate fată de cotegul său ro
mân. Nu am fi marxiști, nu am 
fi comuniști dacă am proceda 
în felul acesta. Una este să a- 
sigurăm — și trebuie să asi
gurăm — posibilitatea tuturor 
de a învăța în limba proprie, 
și alta e obligația noastră, a 
societății, de a-i sprijini pe ti
nerii de alte naționalități să 
învețe și limba română, limba 
de stat care-i ajută să aibă ac
ces liber, nelimitat, în toate 
domeniile de activitate. Tn felul 
acesta trebuie înțeleasă proble
ma.

In material se pune și proble
ma ca tinerii de naționalitate 
română din comunele și județe- 
la unde se vorbește și limba u- 
nei naționalități conlocuitoare, 

■să cunoască și limba acesteia. 
Este cred just, normal. Este ne
cesar să luăm măsuri în acest 
sens, să creăm condiții cores
punzătoare. Este evident că în- 
tr-un sat unde sînt și români 
și maghiari, sau și români și 
germani, învățătorul, indiferent 
că e de naționalitate română, 
maghiară sau germană, trebu
ie să cunoască ambîle limbi. 
Altfel nu va avea posibilitatea 
să lucreze bine cu copiii. De a- 
ceea, este necesar să ne gîn- 
cjim la asemenea măsuri practi
ce care să corespundă situați
ilor concrete din fiecare loc, 
pornind de la necesitatea asi
gurării conditiunilor ca tinere
tul să poată învăța în limba na
ționalității respective, și în ace
lași timp să poată învăța și lim
ba română. Limba română nu es- 
te pentru nici un tînăr care tră
iește în România o limbă străi
nă 1 Este limba societății noas
tre socialiste și trebuie învăța
tă de toți cetățenii români. Nu
mai astfel sî pot realiza condi
ții reale de egalitate în drep
turi. , Putem discuta oricît, dar 
realitatea aceasta este. Nu poa
te fi egalitate dacă cetățenii a- 
celeiași țări nu cunosc limba 
statului, care le permite să-și 
desfășoare activitatea în orica- 
r? domeniu.

Pornind de aici, doresc să 
mă refer și la problema limbi
lor străine. Nu se poate spune 
că stăm prea bine cu învățarea 
limbilor străine; dimpotrivă, 
în această direcție există încă 
neajunsuri serioase. Avem o- 
bligația de a asigura tineretu
lui nostru posibilitatea de a în
văța în școli limbi străina.. Da
că ne gîndirn la viitor, la apro
pierea între națiuni, este clar 
că învățarea limbilor străine 
constituia b problemă de bază •' 
a apropierii — nu numai în ca
drul României, între români și 
naționalități, dar și pe scară 
mai generală. Lăsînd însă la o 
parte această perspectivă în
depărtată, trebuie să spunem 
că accesul la cuceririle științei 
și tehnicii contemporane nu es
te posibil fără stăpînirea măcar 
a două limbi de circulații mon
dială. Astăzi fără limba rusă 
nu te poți descurca într-un șir 
de probleme tehnice. Fără en
gleză, de asemenea, nu te poți 
descurca în cele mai multe pro
bleme tehnice. La fel în ce pri
vește germana, franceza. Nu 
întîmplător se predă în școală 
rusa, franceza, engleza și ger
mana. S-a pornit tocmai de la 

-necesitățile dezvoltării societă. 
ții noastre. Cel puțin în condi- 
țiunile de astăzi. Ce va fi pes
te 100 de ani se va vedea a

tunci. Se va merge probabil 
spre reducerea limbilor, spre 
apropiere și nu spre diversifi
carea lor. Ca să se înțeleagă, 
oamenii trebuie să poată vorbi 
aceeași limbă. Iată d? ce învă
țarea limbilor străine de circu
lație mondială este obligatorie. 
Vina Ministerului Educației și 
Invătămîntului este că nu a lu
at măsuri pentru pregătirea ca
drelor necesare predării aces
tor limbi și că n-a urmărit pre
darea la nivelul corespunzător 
a acestora. Vor trebui luate ur
gent măsurile pentru a se adu
ce îmbunătățirile ce se impun 
în această direcție.

S-a vorbit aici despre liceele 
de specialitate. Sînt unele nea
junsuri în organizarea liceelor 
tehnice, în specializarea lor. In 
primul rînd, trebuie criticată fă- 
rîmițarea exagerată a speciali
tăților. Dacă vrem să pregătim 
tineri în domeniul chimiei, nu 
avem nevoie să creăm licee de 
mase plastice, de cauciuc, de 
fire etc. Trsbuie să facem un 
liceu de chimie în care să se 
predea și chimia organică și 
anorganică, și care, în ultimul 
an, să asigure o anumită speci
alizare. Altfel nu vom avea 
nici o finalitate, vom scoate un 
tînăr care nu va avea nici o 
cultură de bază chimică, și ca
re, din pgnct de vedere practic, 
se va pricep? mai puțin decît 
absolventul școlii profesionale 
să lucreze la fibre sau la cau
ciuc. Deci nu trebuie să renun
țăm la liceu] de chimie, ci te 
fărîmițarea specialității. Ace
lași lucru este valabil în con
strucții de mașini, în industria 
lemnului și în celelalte dome
nii.

In prîzent, în construcții de 
mașini, avem circa 7-8 specia
lități de licee. Pînă și contabi
lul se diferențiază pentru co
operativa agricolă de producție 
pentru cooperativa meșteșugă
rească, pentru cooperativa de 
consum, pentru turism, pentru 
comerțul interior, pentru co
merțul exterior. Ce fel de li
ceu este acesta ? Noi avem ne
voie de un contabil care să fie 
bun ori unde ar lucra. Regulile 
contabile trebuie să fie unita
re peste tot, evidenta trebuie 
să fte așezată pretutindeni pe 
aceeași bază. Exagerările au 
pornit de la faptul că Ministe
rul Invătămîntului n-a condus 
acest învățămînt care a fost lă
sat în atribuția ministerelor de 
specialitate. Au fost preluate 
vechile școli tehnice menținîn- 
du-se vechea organizare, nu 
s-au adus îmbunătățirile co
respunzătoare. Iată, de ca, tre
buie să reorganizăm liceele de 
specialitate, să le. concentrăm, 
să le punem pe o bază temei
nică.

Și în ce privește școlile pro
fesionale s-a alunecat spre e- 
xagsrare, spre fărîmițarea me
seriilor. Trebuie să dăm și ti
nerilor din aceste școli o pre
gătire multilaterală. Dacă e 
vorba să învețe o anumită ope
rație dintr-un proqes de pro
ducție, aceasta se poate reali
za în cursuri de scurtă durată. 
De aceea, nu trebuie să trans
formăm învătămîntul protesio- 
nal într-un mijloc de a-1 învăța 
pe tînăr o operație simplă. 
Școala profesională trebuie să 
dea o pregătire multilaterală, 
să creeze muncitori de înaltă 
calificare, de care e nevoie pes
te tot. In această privință tre
buie să aducem îmbunătățiri. 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului nu trebuie să se lase 
— să spun așa — condus în a- 
ceastă orientare de cerințele 
fiecărui minister, ale fiecărei în
treprinderi care judecă lucruri
le pe moment, fără o privire 
generală. D? aceea avem un 
minister al învățămîntului, ca 
să conducă unitar, să asigure o 
politică unitară de pregătire 

pentru toate domeniile de acti
vitate. Cu o serie de observații 
făcute aici, prevederile din ra
port, referitoare la învătămîn
tul general și la licee, cred că 
pot fi acceptate și adoptate ca 
orientare viitoare după care să 
se conducă Ministerul Educați
ei și Invătămîntului, toate mi
nisterele, toți aceia care au a- 
tribuțiuni în acest domeniu de 
activitate.

In ce privește învătămîntul 
superior, lucrurile sînt mai 
clar?. Aici s-au adus multe îm
bunătățiri, drumul pe care am 
pornit, punînd un accent mai 
mare pe învătămîntul tehnic, e 
un drum bun. In funcție de 
proqnozele pe care le vom a- 
vea, este necesar să asigurăm 
ca planificarea specialiștilor să 
tină seama de perspectiva dez
voltării societății noastre. Du
pă părerea mea, problemele ca
re se pun acum în fata învăță- 
mîntului superior sînt mai mult 
de ordin calitativ. Avem, cred, 
suficiente centre universitare ; 
nu este nevoie să ne propunem 
să mai creăm noi facultăți. Du
pă părerea mea, col puțin pînă 
în 1980 trebuie s'ă punem 1a 
punct ceea ce avem. Centrele 
de care dispunem pot satisface 
în bune condițiuni necesarul de 
cadre pentru dezvoltarea de 
perspectivă a României. C?ea 
ce se cere acum este ridicarea 
calitativă a întregului învătă
mînt universitar.

In primul rînd se pune pro
blema îmbunătățirii programe
lor. a specialităților. Si aici tre
buie combătută Specializarea 
excesivă. Nu putem avea buni 
specialiști dacă mergem la o 
specializare excesivă. In chi
mie nu putem avea facultăți și 
pentru fibre, și pentru mase 
plastice, și pentru cauciuc. La 
fel în construcții de mașini, în 
metalurgie, în energetică. In
ginerul, indiferent în ce dom?- 
niu lucrează, trebuie să aibă 
un orizont științific foarte larg. 
Specializarea excesivă, în 
fapt, nu a dus la creșterea cu
noștințelor, ci te o scădere a 
nivelului învățămîntului. Rec
toratele, care dispun de mult? 
drepturi, trebuie să acționeze 
pentru îmbunătățirea profilului 
învățămîntului tehnic superi
or. Trebuie să începem prin a 
pune ordine în concentrarea și 
reducerea specializărilor, mer
gînd pe calea formării unui in
giner cu un profil larg, care să 
poată lucra în orice sector al 
ramurii respective. Trebuie să 
aducem îmbunătățiri în siste
mul de predare, Dunînd accen
tul, așa cum se întîmplă pe plan 
mondial, pe activitatea de labo
rator și pe activitatea practică. 
Așa cum am prevăzut în lege 
profesorul trebuie să-și petrea
că jumătate din timp cu studen
tul la practică. In rest trebuie să 
lucreze în laboratorul de cer
cetare, tot cu studentul. S-a 
luat un anumit curs în această 
privință, dar trebuie accelerat. 
Trebuie să adoptăm formele ve
rificate pe plan international. 
Este necesar să dezvoltăm la
boratoarele, să dotăm corespun
zător atelierele, și să facem re
almente din ele ateliere de pro
ducție, de prototipuri de serie 
mică. Trebuie să ajungem aco
lo ca școala să împletească or
ganic știința cu prdducția. Da
că vom dezvolta corespunzător 
atelierele în licee și universi
tăți, nu va mai fi nevoie ca ti
nerii să-și facă practica în uzi
nă.

învătămîntul superior trebuie 
să pregătească oameni pentru 
producție. Să dezrădăcinăm 
complet mentalitatea care se 
mai întîlnește încă în învătă
mîntul superior și în special la 
unii părinți, potrivit căreia nu 
s-ar cuveni ca, după atîta 
școală, tînărul să meargă în 
producție. Dar pentru ce se pre
gătește tînărul nostru ? Pentru 

a face teorie, sau pentru a de
veni funcționar ? însușirea ști
inței celei mai înaintate este 
necesară pentru a spori bogăția 
materială a societății care nu 
se poate realiza în afara pro
ducției. Acest lucru tineretul îl 
înțelege. El are o atitudine bu
nă, foarte bună aș putea spune. 
Trebuie îmbunătățită însă or
ganizarea școlii pentru a asi
gura tineretului pregătirea 
practică corespunzătoare. A- 
ceasta e una din obligațiile 
principale pe care le avem fa
tă de tînăra generație, față de 
viitorul tării noastre. După pă
rerea mea, avem o bază temei
nică pentru a rezolva în urmă
torii ani cu succes această pro
blemă. Dispunem și de cadre, 
avem și o bază materială co
respunzătoare. Trebuie să pu
nem cu fermitate această sar
cină în fața Invătămîntului 
nostru superior.

Nu doresc să mă ocup de în
vătămîntul pedagogic, de dife
rite forme de pregătire a ca
drelor didactice. Și aici trebuie 
să aducem îmbunătățiri în sen
sul legării învățămîntului de 
practică. In trecut, învățătorul, 
profesorul de liceu știau să 
conducă și activitatea practi
că — desiqur, la nivelul cerin
țelor de atunci.

Vorbind de orientarea profe
sională, cineva a spus aici că 
trebuie să avem psihopedagogi. 
Dar ce face profesorul ? Nu in
tră aceasta în atribuțiile lui ? 
Cine poate cunoaște mai bine 
ce înclinații are elevul ? Nu 
cei care predau diferitele dis
cipline ? Trebuie să vie un 
specialist din afară care să fa
că teorii abstracte despre cu
noașterea tînărului ? Nu e mai 
firesc să capete asemenea cu
noștințe psihopedagogice pro
fesorul de specialitate care 
poate urmări zilnic înclinațiile 
tineretului și aprecia, în func
ție de aceasta, în ce direcție 
trebuie orientat ? Pornind de 
Ia necesitățile de orientare 
profesională, nu înseamnă nea
părat să creăm noi specialități 
de profesori. Perfecționînd în
vătămîntul, trebuie să mergem 
Ia ridicarea nivelului de cunoș
tințe al învățătorului și profe
sorului, la creșterea răspunde
rii lor. Numai astfel vom putea 
obține o ridicare calitativă « 
întregului proces Instructiv și 
educativ. Trebuie să ridicăm 
rolul cadrelor didactice în pro
cesul educativ, în sensul hotă
rîrilor partidului.

In acest sens, este necesar 
să crească și rolul asociațiilor 
comuniste studențești, partici- 
.parea lor activă la îmbunătăți
rea procesului instructiv și e- 
ducativ, consultarea studenților 
în legătură cu aceste probleme. 

,S-au obținut rezultate bune în 
1 participarea studenților Ia cer- 
' cetare. Trebuie să antrenăm 
mai mult studențimea în asigu
rarea unei participări mai largi 
a studenților, a asociațiilor lor 
la întreaga activitate din insti
tute și universități.

In ce privește predarea ști
ințelor sociale, activitatea edu
cativă, politică, cetățenească, 
în această privință avem, du
pă cum se știe, o hotărîre. 
Cred că este necesar să-i adu
cem anumite îmbunătățiri. în 
sensul unor precizări. Trebuie 
eliminate unele tendințe care 
încarcă inutil timpul elevilor 
și studenților, realizate unele 
simplificări. Să asigurăm preda
rea marxism-leninismului, a 
materialismului dialectic _ Și 
istoric, a cunoștințelor politice, 
nu repetînd mecanic an de an 
aceleași lucruri sau reluînd 
ceea ce se face în cadrul orga
nizațiilor U.T.G. Trebuie pus 
accentul nu pe predarea lecți
ilor, ci pe studiu, pe semînarii, 
pe antrenarea tînărului la acti
vitatea politică, cetățenească. 

In felul acesta și educația poli
tică va da rezultate mai bune. 

Trebuie să acordăm mai mul
tă atenție creșterii rolului or
ganizațiilor de partid din școli 
și universități. In prezent nu-și 
îndeplinesc în mod corespun
zător rolul de organizator și 
îndrumător al întregii activități 
din învătămînt. Sînt, dacă vreți, 
puțin în urma consiliilor uni
versitare. Or, consiliul univer
sitar este sub controlul comite
tului de partid, al organizației 
de partid, nu invers. Trebuie 
puse organizațiile de partid din 
universități în drepturile lor 
legitime 1 Ele sînt forța condu
cătoare, ele controlează activi
tatea, ele trasează sarcini con
siliilor universitare 1 Comuniș
tii, indiferent de gradul lor ști
ințific, sînt obligați, ca mem
bri de partid, să aplice hotărî
rile organizației de partid din 
care fac parte. Desigur, organi
zația de partid nu-i poate 
spune unui savant cum să re
zolve o problemă științifică, 
dar poate și trebuie să-i spună 
ce să facă el ca membru de 
partid, inclusiv pentru ridica- • 
rea invătămîntului. Organiza
ția de partid trebuie să contro
leze cum se desfășoară activi
tatea științifică, cum se folo
sește timpul de muncă în 
școală. Nu e un secret că nu
meroase eadre didactice petrec 
cam mult timp în deplasări în 
străinătate. Sîntem partizanii 
unor contacte internaționale 
largi, înțelegem că știința noas
tră nu trebuie să se izoleze; 
dimpotrivă I Dar contactele nu 
trebuie să se desfășoare în 
dauna bunului mers al învăță- 
mîntului nostru, a calității sa
le.

Creșterea rolului organizați
ilor de partid în controlul și în 
conducerea învățămîntului pre
supune ca ele să veqheze ca 
toate cadrele didactice să-și în
deplinească obligațiile, să par
ticipe la eforturile pentru ridi
carea nivelului învățămîntului 
nostru.

Trebuie să crească rolul și 
răspunderea comuniștilor în 
conducerea întregii activități 
din învățămînt 1 Ei trebuie să 
asigure îndeplinirea liniei parti
dului. Fiecare organizație de 
partid, fiecare comunist poartă 
răspunderea pentru aceasta. Să 
ridicăm în mod hotărît activi
tatea și rolul organizațiilor de 
partid 1 Spun aceasta pentru că 
sînt aici primii secretari ai co
mitetelor județene de partid. 
Chiar dacă nu m-am referit în 
mod concret la ei, cred că au 
înțeles că aceste critici se a- 
dresează și comitetelor jude
țene de partid, birourilor comi
tetelor județene, inclusiv pri

Hotărîrea Comitetului Central 
al Partidului

Comunist Român
(Urmare din pag. 1)

3. — Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor și 
Ministerul Energiei Electrice 
vor trece imediat la elabora
rea studiilor tehnico-economi- 
ce și a proiectelor de execuție 
pentru construcția acestor o- 
biective.

4. — Ministerele de specia
litate vor lua toate măsurile 
ce se impun în vederea asi
milării utilajelor de mare ca
pacitate necesare lucrărilor de 
execuție la aceste obiective, cît 
și pentru șantierele altor in
vestiții similare.

5. — In vederea folosirii a- 
vantajelor pe care le oferă 
transporturile maritime și flu
viale, Comitetul de Stat al 
Planificării, împreună cu mi
nisterele interesate vor face 

milor secretari, care au 
răspundere directă față 
de buna desfășurare a 
învățămîntului de toate grade
le.

Am lăsat la sfîrșit Ministe
rul Educației și Invățămîntuluri 
pentru a sublinia că aplicarea 
tuturor acestor măsuri necesi
tă o cotitură în felul de mun
că al ministerului. Am avut ho- 
tărîri bune. Desigur, orice ho
tărîre, chiar și aceasta pe care 
o luăm acum, poate și trebuie 
permanent perfecționată. Ni
mic nu e perfect. Dar este ne
cesar ca Ministerul Educației 
și învățămîntului să asigure 
solutionarea operativă, rezol
varea la timp a problemelor. 
Trebuie o mai largă atragere a 
forțelor de care dispune învă
tămîntul nostru, inclusiv în 
cercetare, pentru stabilirea mă
surilor corespunzătoare care 
se impun în acest sector. Sper 
că Ministerul Educației și In- 
vățămîntului va trage conclu
ziile necesare și, pe baza hotă
rîrilor pe care le vom lua, va 
realiza o îmbunătățire substan
țială, începînd din anul acesta, 
a învățămîntului.

Se impune, desigur, ca și Se
cretariatul Comitetului Central 
să asigure un control mai efi
cace, mai operativ, asupra fe
lului cum se aplică hotărîrile 
Comitetului Central, ale orga
nelor superioare de partid. 
Cînd vorbesc de Secretariat, 
cuprind tot aparatul nostru, 
pentru că, în fond, Secretaria
tul poartă răspunderea organi
zării Și mobilizării întregului 
aparat de care dispunem, pen
tru a-și îndeplini obligațiile. Se 
înțelege, cerem și Consiliului 
de Miniștri să exercite un con
trol mai eficient, să urmăreas
că permanent cum se aplică 
hotărîrile. Nu trebuie să ne 
întîlnim iar peste 5 ani ca să 
analizăm cum se aplică aceste 
hotărîri. In mod operativ, per
manent, să aducem perfecțio
nările care se impun în siste
mul învățămîntului. Se pun 
mereu noi probleme, se impun 
continuu îmbunătățiri. învătă
mîntul este poate cel mai mobil 
sector social și trebuie să ți
nem permanent seama de acest 
lucru. Activitatea noastră tre
buie să fie și ea foarte mobilă. 
Mai mult ca în alte domenii, se 
cer» multă operativitate, ener
gie, participare activă.

Sînt convins că, pe baza ho
tărîrilor pe care le va adopta 
Comitetul Central, vom putea 
obține ridicarea învățămîntului 
nostru la un nou nivel, mai 
înalt, corespunzător cerințelor 
dezvoltării economico-sociale 
a țării.

propuneri pentru amplasarea 
de obiective industriale te 
zona canalului Dunărea — 
Marea Neagră.

★
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român apre
ciază că realizarea Complexu
lui hidroenergetic și de trans
port Dunărea — Marea Nea
gră reprezintă o necesitate a 
dezvoltării activității economi
ce a țării și reflectă totodată 
potențialul actual al industri
ei, capacitatea creatoare a na
țiunii, Comitetul Central își 
exprimă convingerea că stă 

• în puterea muncitorilor, tehni
cienilor, specialiștilor, a între
gului nostru popor să înfăptu
iască acest măreț obiectiv a! 
edificării socialismului și co
munismului în România.

încheierea lucrărilor Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. 1)

5. Plenara C.C. al P.C.R. a aprobai 
în unanimitate informarea cu privire 
la compoziția, efectivul și structura or
ganizatorică a partidului. Plenara a 
stabilit să se ia măsuri în continuare 
pentru afirmarea continuă a rolului 
conducător al partidului în întreaga 
viață politică, economică și socială a 
țării, pentru creșterea conștiinței socia
liste a maselor în spiritul idealurilor 
societății noastre, al eticii și echității 
socialiste, pentru mobilizarea largă a 
tuturor oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționali
tăți — la înfăptuirea la un nivel cali
tativ superior și înainte de termen a 
sarcinilor actualului plan cincinal.

6. Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat 
în unanimitate informarea cu privire 
Ia politica de cadre. Comitetul Centra] 
a trasat tuturor organelor de partid, 
de stat și obștești sarcina de a desfă
șura în continuare o activitate multila
terală în domeniul formării și promo
vării cadrelor, să le dezvolte acestora 
aptitudinile de buni organizatori și 
conducători politici, înalte trăsături 
etice și morale, pentru a-și pune în
treaga capacitate și putere de muncă 
în slujba înfăptuirii politicii partidului 
și statului nostru.

7. La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Plenara C.C. al P.C.R. a 
hotărît în unanimitate constituirea 
Congresului deputaților consiliilor 
populare județene. Congresul urmează 
sa se întrunească o dată la cinci ani 

și să dezbată principalele probleme ale 
dezvoltării României, inclusiv planul 
de dezvoltare economico-socială, pre
cum și alte măsuri, să fie un organ de 
participare largă a reprezentanților 
cetățenilor la conducerea țării. El va 
cuprinde totalitatea deputaților consi
liilor populare județene și municipiu
lui București.

Crearea unui astfel de organism a- 
sigură, direct și democratic, verificarea 
reală a justeței politicii partidului și 
statului nostru, creșterea răspunderii 
tuturor cetățenilor în întreaga activi
tate de conducere a țării noastre.

Comitetul Central a hotărît, totoda
tă, organizarea din patru în patru ani 
a Conferinței pe țară a președinților 
consiliilor populare comunale și oră
șenești, iar din doi în doi ani a confe
rințelor județene ale președinților con
siliilor populare comunale și orășe 
pești.

Plenara a hotărît ca aceste măsuri 
să fie supuse legiferării Marii Adu
nări Naționale.

8. La ultimul punct al ordinii de zi, 
Plenara a adoptat unele liotărîri orga
nizatorice.

In urma măsurilor care s-au luat in 
vederea unei mai bune repartizări a 
cadrelor și întăririi conducerii unor co
mitete județene de partid, tovarășii 
Iosif Banc și Ion Dincă au trecut în 
munca de primi-secretari Ia județele 
Mureș și, respectiv Argeș. Jn legătură 
cu aceasta, Plenara a aprobat în una 
nimitate eliberarea lor din funcția de 
secretari ai C.C. al P.C.R.

Intrucît tovarășul Aurel Duca a fost 
numit ambasador, Plenara a aprobat 
în unanimitate eliberarea sa din func
ția de membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărît completarea nu
mărului membrilor C.C. al P.C.R. In 
acest sens, a aprobat in unanimitate 
trecerea din rîndul membrilor suple- 
anți în rîndul membrilor C.C. al P.C.R. 
a tovarășei Magdalena Filipaș, preșe
dinta Uniunii sindicatelor din Indus
tria ușoară.

Plenara a hotărît în unanimitate 
mărirea numărului membrilor Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. de 
la 21 la 2.3.

In spiritul hotărîrii Plenarei privind 
creșterea rolului femeilor în viața po
litică, economică și socială a țării, pro
movarea lor în activitatea de conduce
re Comitetul Central a aprobat în u- 
nanimitate, la propunerea tovarășului 
Emil Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., alegerea ca membri 
ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. a tovarășelor Elena Ceaușescu, 
director general al Institutului Central 
de Cercetări Chimice, și Lina Ciobanu, 
prim-secretar al Comitetului de partid 
al sectorului II — București. De ase
menea, Plenara a ales în unanimitate 
ca membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. pe tovară
șele Magdalena Filipaș și Aurelia Dă- 
nilă, președinta Comitetului județean 
Cluj al femeilor.

La punctele înscrise pe ordinea de zi 
a Plenarei, au luat cuvîntul tovarășii: 
acad. Nicolae Teodorescu, vicepre
ședinte al Asociației oamenilor de ști
ință, prof. univ. Ludovic Takacs, vice
președinte al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară, Ște
fan Pascu, rectorul Universității „Ba- 
beș-Bolyai“ din Cluj, Andrei Cerven- 
covici, prim-secretar al Comitetului ju
dețean — Arad al P.C.R., acad. Miron 
Nicolescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, Gheorghe 
Vasilichi, președintele Comisiei pentru 
sănătate, muncă și asigurări sociale a 
M.A.N., Ion Anton, rectorul Institutu
lui politehnic din Timișoara, Constantin 
Dăscălescu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Galați al P.C.R., Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului Național 
al Femeilor, Olimpia Solomonescu, pre
ședinta Comitetului județean Prahova 
al femeilor, Aurelia Dănilă, președinta 
Comitetului județean Cluj al femeilor. 
Agurița Alexandrescu, secretar al Co
mitetului municipal Bacău al P.C.R., 
Iuliana Bucur, directoarea întreprinde
rii integrate de lină din Constanța, 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor, Gheorghe Cioară, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., Mihai Telescu, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., Ludovic Fazecas, prim- 
secretar al Comitetului județean Har
ghita al P.C.R., Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare. însoțind apa de cleștar, drumul dăltuit în piatră se stre

coară prin Cheile Jiețului. Foto : C. DRAGOȘ
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Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu privire la rolul femeii 
in viața politică, economică

• ■ f W   w w ■ *și sociala a țarii
(Urmare din pag. 1)

au fost alese cîteva secretare 
județene din rîndul femeilor 
Nu este întîmplător că în Co
mitetul Executiv, care este 
destul de larg, nu există nici 
o femeie. De altfel, chiar în 
Comitetul Central de-abia re
cent, la Conferința Naționa
lă, am adus îmbunătățiri în 
această privință. Trebuie să 
recunoaștem că nu s-a acordat 
atenția cuvenită promovării 
femeilor în diferite sectoare 
de activitate. Prin aceasta 
partidul și statul, societatea 
au fost private de un aport 
mai mare pe care peste ju
mătate din populația țării pu
tea să-1 aducă în soluționa
rea problemelor noastre soci
ale, în conducerea societății. 
Este clar, tovarăși, că, în a- 
ceastă direcție, trebuie să a- 
ducem corectivele și îmbună
tățirile corespunzătoare.

Aș avea însă de reproșat 
ceva și femeilor. Ele însele 
ar trebui să fie ceva mai ac
tive, să nu admită să fie tra
tate doar ca reprezentante în 
diferite comitete, ci să se im
pună printr-o participare mai 
intensă în viața socială. Dacă 
vorbim de crearea condițiuni- 
lor de deplină egalitate între 
sexe, aceasta însemnă că tre
buie să-i tratam pe toți oame
nii nu ca bărbați și femei, 
ci în calitatea lor de membri 
de partid, de cetățeni, pe care 
îi judecăm exclusiv după 
munca pe care o depun. Cred 
că înseși femeile trebuie să 
acționeze mai intens pentru 
a contribui la lichidarea stă
rilor de lucruri negative care 
mai dăinuie în acest dome
niu.

S-a vorbit aici, pe drept 
cuvînt, de necesitatea unor 
măsuri de ordin social. Am 
luat sau sînt în curs de adop
tare un șir de măsuri. Pro
blema locurilor de muncă 
trebuie privită ca o proble
mă generală, nu ca una spe
cială a femeilor. Ea noi, după 
cum se Știe, populația din a- 
gricultură reprezintă circa 48 
la sută. Avem încă mult de 
făcut pentru a atrage popu
lația satelor în industrie. Pro
gramul elaborat la Congresul 
al X-lea și perspectiva pînă 
In 1990 prevede rezolvarea în 
linii generale a acestei pro
bleme. Sarcina noastră este 
de a urmări realizarea aces
tui program, de a crea locuri 
de muncă pentru cîteva mili
oane de oameni, care urmea
ză să treacă din agricultură 
spre industrie. In acest cadru 
se pune și problema de a a- 
sigura, în anumite sectoare, 
condiții de ocrotire și de 
protecție a muncii în gene
ral, pentru toata lumea și, 
în anumite locuri, special 
pentru femei. In acest cadru 
se cer create condiții pentru 
participarea efectivă a femei
lor în diferite sectoare de ac
tivitate. In ultimii doi. ani 
au fost luate o serie de mă
suri în construcțiile de ma
șini — unde se considera că 
nu pot lucra femei — pentru 
asigurarea locurilor de mun
că și a condițiunilor cores
punzătoare pentru încadrarea 
femeilor.

Trebuie să recunoaștem de
sigur, că sînt și anumite do
menii de activitate unde e 
mai bine să lucreze bărbați. 
In loc să-i ținem pe bărbați 
în munci ușoare, să-i îndrep
tăm spre muncile mai grele, 
unde se cere și un efort fi
zic mai mare. In schimb, să 
asigurăm condițiuni ca femei
le să ocupe locurile de mun
că unde, din punct de vede
te fizic, nu se cer eforturi 
deosebite. Uneori insă astăzi 
se întîmplă tocmai invers. Nu 
mai vorbesc de agricultură, 
unde muncile mai ușoare sînt 
făcute de bărbați, iar activi
tatea de producție propriu- 
zisă, la cîmp, este executată 
aproape în întregime de fe
mei. Deci, este încă mult de 
îndreptat pentru a așeza mai 
bine lucrurile în societatea 
noastră.

Este necesar să- luăm mă
suri pentru a dezvolta mai 
rapid serviciile și producția 
unor bunuri de consum. A- 
vem și în această privință un 
program. Din păcate, în pri
mii doi ani ai cincinalului nu 
S-a urmărit cum trebuie și 
nu s-a realizat în mod cores 
punzător acest program. Nu 
de mult a fost analizată a- 
ceastă situație și s-au luai 
măsuri pentru înfăptuirea 
programului, chiar pentru a 
se face mai mult decît ne-am 
propus inițial în planul cin
cinal ît, această privință.

In mod similar se pune

problema și în ce privește 
creșele și căminele. Avem și 
aici prevederi bune. S-a gre
șit însă dîndu-se întreaga râs 
pundere consiliilor populare, 
care au mers pe linia de a 
nu construi creșe și cămine 
pe lîngă întreprinderi, ci nu
mai în cartiere. A fost o ori 
entare greșită și trebuie să
revenim asupra ei. Creșele și 
căminele — mai cu sea
mă cele de zi sau săp-
tămînale — trebuie să
fie construite pe lîngă în
treprindere. In acest fel, a 
cestea pot fi gospodărite mai 
bine; se pot soluționa mai 
ușor decît în cartier un șir 
de probleme. însăși construc
ția lor se va realiza mai re
pede și în condițiuni mai a- 
vantajoase decît în cartiere 
Am discutat această proble
mă și va trebui ca începînd 
de anul viitor să se acțione
ze în acest spirit. Am prevă
zut să depășim cu ceva pre
vederile cincinalului privind 
construcția de creșe și cămi
ne — și vom urmări ca a- 
ceasta să se realizeze, ampla- 
sînd construcțiile mai ales 
pe lîngă întreprinderi. Ne-am 
gîndit, de asemenea, să tre
cem la realizarea unor con
strucții mai ieftine, maî sim
ple. cum am văzut că există 
și în alte țări; aceasta ne va 
da posibilitatea să realizăm 
un număr mai mare de locuri 
în creșe și cămine. Același 
lucru îl vom face și în ce 
privește căminele pentru ti
neret, spre a putea satisface 
într-o măsură mai mare ce
rințele.

Desigur, toate aceste pro
bleme de ordin social, deose
bit de importante, sînt strîns 
legate de dezvoltarea genera
lă a țării. Ceea ce se impu
ne însă este ca tot ce am 
prevăzut să fie realizat în 
bune condițiuni, ca toate con
siliile populare care au răs
pundere directă în realizarea 
acestor sarcini, comitetele ju
dețene de partid, să urmă
rească mai îndeaproape so
luționarea problemelor. A- 
ceastă obligație revine și mi
nisterelor, celorlalte organis
me centrale care trebuie să 
vegheze la realizarea obiecti
velor stabilite. Avem destule 
organisme care răspund de 
bunurile de consum, de ser
vicii. Am creat și Un consiliu 
special, condus de un mem
bru al Comitetului Executiv, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Avem un minis
ter cu răspunderi în proble
mele sănătății, ministere care 
răspund de diversificarea bu
nurilor de consum, fiecare 
minister are într-un fel sau 
altoi, asemenea atribuțiuni. 
Și ministerele construcțiilor 
de mașini au destule de fă
cut în această direcție. Exis
tă însă lipsuri în soluționa
rea problemelor. Se impune 
ca organismul creat pentru 
bunuri de consum să exercite 
un control mai temeinic pen
tru asigurarea îndeplinirii 
prevederilor stabilite în plan, 
inclusiv privind calitatea și 
diversificarea acestor produse 
și a serviciilor. Dacă vom 
realiza — și trebuie să rea
lizăm — în condițiuni bune 
ceea ce am prevăzut, multe 
din problemele ridicate as
tăzi aici, și care realmente 
constituie greutăți, vor fi so
luționate pînă în 1975.

O alt'ă mare problemă este 
aceea a rolului important pe 
care îl are femeia în socie
tate, în a da viațăv a crește 
și a educa copiii, tînăra ge
nerație, în asigurarea tinere
ții însăși a națiunii noastre 
socialiste. Trebuie să spunem 
deschis că, după măsurile 
din 1967. în ultimii ani din 
nou natalitatea a scăzut. Tre
buie să aducem critici serioa
se Ministerului Sănătății, me
dicilor. Unii medici manifestă 
o atitudine lipsită de răspun
dere față de pericolul îmbă- 
trînirii națiunii noastre. Tre
buie aplicată cu hotărîre le
gea, punîndu-se capăt acestor 
stări de lucruri negative. Es
te necesar ca organele noas
tre de partid, comitetele ju
dețene, consiliile populare, 
Comitetul Central, să acorde 
mai multă atenție acestei 
probleme fundamentale pen
tru dezvoltarea societății, a 
națiunii noastre. Pornind de 
la rolul important, vital pe 
care îl au femeile în dezvol
tarea societății, în păstrarea 
sănătății și tinereții națiunii 
noastre, sînt necesare atît ri
dicarea nivelului lor de con
știință. cît și soluționarea u- 
nor probleme sociale. De 

aici și necesitatea rezolvării 
problemei serviciilor, a di
versificării bunurilor de con
sum, asigurarea condițiilor de 
muncă corespunzătoare, dez
voltarea rețelei de creșe și 
cămine

S-a făcut aici un Șir de 
propuneri care trebuiesc ana
lizate. Este necesar să ne 
gîndim cum să aplicăm mai 
bine prevederile din raportul 
prezentat cu privire la orga
nizarea schimburilor de 4 
ore, în așa fel încît femeii 
să-i rămînă mai mult timp 
liber în perioada creșterii co
piilor. In afară de celelalte 
măsuri la care m-am referit, 
să ne gîndim la crearea unor 
condițiuni mai favorabile de 
pensionare, fie reducînd pe
rioada de muncă, pentru fe
meile care au de la 3 sau 4 
copii în sus, fie mărind pen
sia acelora care au crescut 
un număr mai mare de copii.

In general, va trebui să 
studiem soluțiile corespunză
toare pentru rezolvarea în 
condiții mai bune a problemei 
fundamentale la care m-am 
referit — dezvoltarea națiu
nii. menținerea unui echili
bru normal între vîrste, asi
gurarea tinereții întregii so
cietăți. Aceasta este o proble
mă de importanță națională, 
nu vreau să mă opresc acum 
mai mult asupra ei, dar cred 
că toți vor înțelege să acțio
neze cu toată răspunderea 
pentru rezolvarea ei.

Se pun aici și un șir de 
probleme organizatorice. S-au 
făcut unele propuneri pe 
care, desigur, va trebui să le 
analizăm. Fără să diminuez 
în vreun fel rolul Consiliului 
Național, al comisiilor de fe
mei, cred că nu pe acestea 
trebuie să punem accentul. A 
trata problema activității fe
meilor în societate, legat de 
unele comisii sau de Consi
liul Național, înseamnă de 
fapt a diminua, a subaprecia 
această activitate. Trebuie să 
pornim de la necesitatea ca 
toate organismele noastre să 
considere și să trateze feme
ia la fel ca pe oricare cetă
țean. Așa trebuie să le ju
decăm, și nu ca pe o cate
gorie de care trebuie să ne 
ocupăm din cînd în cînd. 
Femeia trebuie să-și găsească 
locul, așa cum îl are în pro
ducție, în toate funcțiile de 
conducere, în raport cu capa
citatea, cu posibilitățile sale 
reale. In ce privește capacita
tea politică, intelectuală, nu e- 
xistă nici o deosebire. In is
toria noastră, ca și în întreaga 
istorie a omenirii, sînt nenu
mărate exemple de eroine. Fe
meile nu au făcut cu nimic 
mai puțin decît au făcut băr
bații în diferite împrejurări 
grele ale luptei revoluționare. 
Tot astfel în știință, în produc
ție. Femeile nu numai că nu 
fac mai puțin, dar în multe 
domenii fac chiar mai mult, 
și cu mai multă pricepere. 
Pornind de aici, trebuie să a- 
sigurăm ca femeia să ocupe 
locul corespunzător în raport, 
dacă vreți, pînă la urmă, cu 
procentul de 51 la sută care 
îl deține în societatea noastră. 
In legătură cu aceasta, subli
niez din nou că răspunderea 
principală revine partidului, 
Comitetului nostru Central.

In acest sens trebuie să ac
ționăm in viitor spre a putea 
obține o schimbare radicală în 
promovarea femeilor, în par
ticiparea lor la conducerea 
tuturor sectoarelor de activi
tate din societatea noastră so
cialistă. Astfel problemele își 
vor găsi soluțiile corespunză
toare și nu ne vom aminti de 
ele numai la 8 martie și la 
diferite plenare. Acestea tre
buie să fie preocupări zilnice 
— parte integrantă a întregii 
noastre activități

Nu doresc să mă opresc la 
problemele de educație, de 
etică și echitate socialistă 
pentru că acestea sînt proble
me generale. Femeile trebuie 
să acționeze în cadrul activi
tății generale politico-educati
ve în același mod în care ac
ționează toată lumea.

Rezolvînd mai bine proble
mele participării, femeii la via
ța socială, făurirea societății 
soci., te multilateral dezvol 
tate în România se va putea 
realiz.. ... . ■ oune.
Sînt convins că Comitetul 
Central va fi de acord cu a- 
cest mod de a judeca lucruri
le și că în hotărîrea noastră, 
mai cu seamă în ■ictivititea 
noastră viitoare, acest spirit 
își va găsi expresie, se va re
flecta în fo —f

Petroșani - panoramă în soarele de după-amiază.

în ziua de 18 iunie s-a des
fășurat în municipiul Petro
șani sesiunea de comunicări 
științifice a tinerelor cadre teh
nico-inginerești din Valea Jiu
lui. Organizată de comitetul 
municipal al U.T.C. împreună 
cu Consiliul municipal al sin
dicatelor, sesiunea a fost 
consacrată celor două e- 
venimente majore pe care 
poporul nostru le-a săr
bătorit în aceste zile : aniver
sarea a 125 de ani de la re
voluția de la 1848 și 25 de ani 
de la naționalizarea principa
lelor mijloace de producție.

în cadrul sesiunii au fost 
prezentate lucrări pe teme 
miniere, electromecanice, de 
preparare și sociologice, ai 
căror conținut variat și rezol
vări originale sînt revelatoare 
pentru preocupările tinerelor 
cadre tehnico-inginerești, le
gate de rezolvarea unor pro
bleme de importanță majoră 
ale producției.

in cadrul secției de exploa
tări miniere premiul I a fost 
obținut de inginerii Dumitru 
Panciu și Gheorghe Pavel de 
la Uricani cu lucrarea „Pro

Expedițiile
„CUTEZĂTORII11

S-a dat startul ediției a V-a 
a expediției „Cutezătorii", ac
țiune turistică foarte îndrăgi
tă de pionierii și școlarii din 
tara noastră. Prin specificul 
ei, expediția este o călătorie 
mai scurtă și mai puf in ane
voioasă făcută de un grup or
ganizat de pionieri, in scopul 
cercetării unor obiective geo
logice, geografice, arheo
logice, istorice, etnogra
fice etc., în scopul că- 
lirii organismului și efectuării 
unei munci social-utile. Expe
diția pionierească răspunde 
într-o măsură mai mare cerin
țelor de aefiune și reprezintă 
o modalitate de cercetare pro
prie copilului, de descoperire 
sau redescoperire a unor fe
nomene, contribuind la modeț- 
larea omului chemat să con
struiască, să creeze, să ino
veze.

Anul acesta, Valea Jiului 
va participa la a V-a expedi
ție republicană cu un număr 
de 23 echipaje, număr record 
fafa de anii precedent! și ia
tă de edifia a Il-a, cînd au 
participat numai trei echipa
je. Din această participare re
iese receptivitatea comandan
ților instructori de pionieri, 
a directorilor de școli față 
de recomandările Plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 
28 februarie — 2 martie
privitor la dezvoltarea conti
nuă a educației fizice și a 
sportului.

Frumusejea participării la 
această aejiune constă nu nu
mai în parcurgerea timp de 
14 zile a unui traseu la o alti
tudine de peste 500 m, depar
te de localitate (la 50 km) ci 
și în organizarea echipei, prin 
stabilirea unor sarcini pre
cise fiecărui component: 
căpitan, secund, biolog, gos
podar, botanist, observator, 
poștaș, fotograf și, în același 
timp, în cercetarea propriu- 
zisă a obiectivelor propuse.

Pionierii s-au dovedit întot
deauna receptivi la asemenea 
aejiuni. li atrag munții, pote
cile, susurul pîraielor de 
munte, le place să sfideze fe
nomenele atmosferice, să 
„prindă" razele binefăcătoare 
ale soarelui, să stea la sfat în 
jurul focului la stînă cu cio
banii, le place natura. Din 
lecturarea cîtorva fișe de bord 
— act care atestă înscrierea 
și participarea la expediții — 
rezultă că în municipiul nos
tru există comandanți instruc
tori, cadre didactice de dife
rite specialități care au dat 
grai cerințelor copiilor și s-au 
angajat să-i conducă pe cărări 
necunoscute pentru descope
riri inedite, Denumirile suges
tive ale echipajelor „Șoimii 
Retezatului", „Floarea de 
coif", „Condor", „Bujorii Pa- 
rîngului", „Myostis alpeitus" 
(Nu mă uita de munte) „ Abies 
Alba", „Sterminos" cît și o- 
biectivele propuse spre cerce
tare, care în general toate au 
un bogat confinut instructiv- 
educativ, sporesc gradul de 
atractivitate al expediției. 
Din mulțimea obiectivelor 
propuse menționăm: Cunoaș
terea meleagurilor pe unde a 
umblat „Craiul munților" 
(Școala generală nr. 5 Petro
șani), cunoașterea „Drumului 
sării" (Casa pionierilor Pe
trila), folclor, faună, fenome
ne carstice, locuri și fapte is
torice (Școala generală nr. 5

Un eveniment științific remarcabil

Sesiunea de cumunicări a tinerelor cadre 
x tehnico-inginerești din Valea Jiului

gramarea adincirii puțului nr. 
4 intre orizonturile 500 și 300 
in baza analizei drumului 
critic*'. Utilizînd o tehnică de 
calcul modernă, lucrarea își 
propune reducerea duratei de 
săpare a puțului - problemă 
de o deosebită importanță 
pentru deschiderea unor noi 
zone de exploatare. Locul II a 
fost ocupat de ing. Iosif Dru- 
muș din cadrul C. C. S. M. Pe
troșani cu lucrarea „Neregula- 
rități in timp ale degajărilor 
de metan și influența lor asu
pra proiectării aerajului". Prin 
aplicarea statisticii matemati
ce s-a determinat un coefici
ent al neuniformizărilor dega
jărilor de gaze din strate. Me
todologia simplă permite pro
iectarea aerajului fără estimări 
empirice și contribuie, astfel, 
la creșterea gradului de secu
ritate a muncii în subteran.

Lucrările prezentate de ing. 
Ion Marian din cadrul E. M. 
Lonea, ing. Virgil Cimpu, de 
la I.C.P.M.H. și ing. Ion Cră- 
ciunescu de la C.C.S.M. se re
marcă printr-o contribuție deo
sebită la îmbunătățirea me
todelor de exploatare a strate-

Petrila), studiu complex al zo
nelor de străbatere — geolo
gic, economic, folcloric, me
teorologic (Casa de copii Url- 
carii. școlile generale nr. 1, 2, 
3, 6 Lupetii, HK 2, 4, 5 Vulcan, 
Liceul Uricani, hr. 0 Petroșani, 
Aniiioăsd, nr. 2 Petrila).

De menționat este că și de 
data aceasta, profesorii de e- 
ducație fizică nu s-au dovedit 
receptivi la astfel de acțiuni. 
Din cei 23 conducători de e- 
chipaje, numai doi au 
specialitatea educație fizică : 
Eugen Nicoară, Școala nr. 4 
Vulcan și Maria Deleanu, 
Școala nr. 5 Petroșani. Oare 
ceilalți ce .vor face în timpul 
vacanței ?

Dat fiind că startul s-a dat, 
primul echipaj fiind pe traseu, 
următoarele sînt în febra pre
gătirilor. Se desfășoară acti
vități de pregătire individua
lă și colectivă privind cunoaș
terea complexă a zonei alese, 
se pune accent pe pregătirea 
fizică, tehnică, sanitară, con
comitent cu asigurarea bazei 
materiale și a bugetului ex
pediției. In timpul expediției, 
conform regulamentului, fie
care echipaj va avea un „jur
nal de bord" în care, „croni
carul" va consemna cu fideli
tate în mod sugestiv și suc
cint, activitatea de fiecare zi 
a echipajelor.

Cu gîndul la marele troleu 
„Busola de aur" echipajele 
noastre așteaptă cu nerăbdare 
înlîlnirea ia punctul terminus 
al expediției.

D. CORNEA, 
activist al Consiliului 

municipal ai pionierilor 

organizează un 
CONCURS

Mica publicitate
In ziua de 18 iunie 1973 în autobuzul Aeroport — Petri

la de la ora 20,45 a fost uitat un geamantan de culoare ma- 
ron, cu haine pentru copii. Găsitorul este rugat să anunțe 
Aionesei Vlad str. Republicii nr. 65 Petrila.

PIERDUT legitimație de student pe numele Făgaș Cris
tian. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de student pe numele Lo.v Andrei. 
O declar nulă.

PIERDUT legitimație de student pe numele Grecu Geor- 
geta. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de student pe numele Suciți Lu- 
creția. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de student pe numele Cîrlulea 
Marin. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de student pe numele Blaj Ale
xandru. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de student pe numele Boythe Iosif. 
O declar nulă.

VIND casă și teren pentru casă în Vulcan. Informații: 
str. Abator nr. 8.

în data de 26 iunie 1973, 
pentru ocuparea 

următoarelor posturi:

■ maistru minier subteran 
tehnician electromecanic

Angajarea și salarizarea se face conform H.C.M. 
nr. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

organizează concurs
pentru ocuparea unui post de

- maistru funicular
Concursul va avea loc la data de 1 iulie 1973.
Condiții de angajare și salarizare sînt cele pre

văzute de legea nr. 12/1971 și H.C.M. 914/1968.
Informații suplimentare se pot obține de la bi

roul personal al exploatării.

lor groase și prin studierea 
mijloacelor de control a at
mosferei subterane.

In cadrul secției „Electrome- 
canică-preparare" premiul I 
a fost acordat inginerului 
Nicolae Sărac de la E. C. E 
Paroșeni a cărui lucrare „Ex
tinderea instalației de prepa
rare a apei calde de la C. E. 
Vulcan cu o capacitate de 24 
gigacalorii/oră" s-a remarcat 
printr-o ținută științifică deo
sebită și a cărei aplicare în 
practică echivalează cu eco
nomii anuale antecalculate de 
peste 2,5 milioane Iei.

Lucrările prezentate de tehn. 
Wilhelm Doșa de la I. U. M 
Petroșani (premiul II), ing. 
Aurel Meza de la preparația 
Lupeni (premiul III), tehnicia
nul Mircea Munteanu de la 
I. U. M. Petroșani (premiul 
III), ing. Georgeta Păsculescu 
și ing. Elena Zaporojan de la 
I.C.P.M.H. și tehnicianul Tibe- 
riu Kelemen - E. M. Petrila 
(mențiuni) au fost orientate 
spre găsirea unor soluții efici
ente care să contribuie la creș
terea mecanizării lucrărilor din

„Gazdă" 
inospita

lieră...
Crăciun Turceanu din Vul

can l-a invit-at acasă la el pe 
Petru Grâu, pentru a discuta 
împreună unele probleme le
gate de o pricină oarecare. 
Invitația a fost acceptată cu 
plăcere. Dar discuția s-a do
vedit ulterior că a fost foar
te aprinsă, ea soldîndu-se cu 
o bătaie zdravănă, de pe ur
ma căreia oaspetele s-a ales 
cu leziuni corporale ce au ne
cesitat o perioadă de 64 de 
zile de îngrijiri medicale. 
Pentru vătămare corporală 
gravă adusă invitatului său, 
gazda neospitalieră T. Cră
ciun a fost și el „invitat" 
pentru doi ani de zile însă în 
postura de „oaspete" al peni
tenciarului...

„O melodie 
preferată," 

dar... „cu 
cîntec“ !

Fiind găzduit în locuința 
lui Miron Nicolae din Vulcan, 

subteran, creșterea calității și 
valorificarea superioară a căr
bunilor precum și în direcția 
îmbunătățirii învățămîntuiui 
mediu tehnic minier.

Menționăm că la acordarea 
oremiilor, comisiile au ținut 
cont atit de valoarea științifică 
a lucrărilor, cît și de aplicabi
litatea practică a acestora, de 
aportul pe care studiile îl pot 
aduce în cadrul întreprinderi
lor respective în acțiunea de 
modernizare a tehnologiilor de 
lucru, de creștere a eficienței 
economice.

în încheierea lucrărilor sesi
unii, tovarășul Nicolae Haneș, 
prim-secretar al comitetului 
municipal U.T.C. a apreciat 
modul în care au fost pregăti
te și prezentate lucrările, men- 
ționînd și semnificația din 
punct de vedere educativ a 
sesiunii, care a contribuit la 
atragerea tinerelor cadre teh
nico-inginerești în activitatea 
de creație tehnică originală.

I. BARB, 
secretar 

al Comitetului municipal 
U. T. C. Petroșani

Romeo Voicu i-a furat aces
tuia buletinul de identitate 
și un libret C.E.C., pe care 
erau depuși 6 900 Iei, cu sco
pul de a se folosj de ele în 
altă localitate. Și acest lucru 
i-a reușit la Tg. Jiu, unde s-a 
prezentat la un ghișeu ridicînd 
sub numele de împrumut 
suma de 5 900 lei. Gu banii 
însușiți ilegal și-a cumpă
rat,.. un pick-up și plăci. Dar 
procedeul fiind cu „cîntec" 
(furt, înșelăciune și fals) va 
avea ocazia să „fredoneze" 
timp de un an și două luni 
acolo unde e locul celor de 
teapa lui, melodiile da pe 
plăcile preferate.

Pînă
la urmă... 
„a cules"!
Straton Nicolae îi spune 

într-o bună zi luj S. F. din 
Vulcan — care avea mare 
nevoie de niște semințe de 
lucerna și trifoi — că îi va 
procura el o cantitate sufi
cientă de asemenea produse 
germinative, din surse sigu
re. Și, pentru acest lucru, o- 
cazionalul „vînzător de se
mințe" a luat un avans de 
cîteva sute de Iei. Pînă la 
urmă S. F. nu s-a ales cu nici 
măcar o sămîntă. Insă N. 
Straton s-a ales cu ceva : 
pentru înșelăciune a primit o 
detențiune de 2 ani de zile 
(el mai suferise în cursul 
vieții încă 16 condamnări 
pantru diverse delicte). Așa
dar, unul dorea să semene, 
iar altul care umbla după un 
„mizilic", pînă la urmă... „a 
cules".

Tinerețe 
Și 

experiență 
într=o 

brigadă 
de 

avansări 
(Urmare din pag. 1)

In prima zi a lunii iu
nie, conducerea sectorului, 
în scopul de a asigura 
intrarea grabnică în func
ție a unei noi ca
pacități de producție, în 
stratul 4, a încredințat exe
cuția suitorului de atac din 
panoul F ortacilor lui Ko
vacs. Și de data aceasta bri
gada a înregistrat un succes: 
52 metri liniari de avansare 
în suitor executați într-un 
timp de numai 40 de schim
buri. Ceea ce la mina Petri
la înseamnă un record.

Fie că raportăm faptele pe 
fiecare schimb în parte, fie 
la întreaga brigadă, cei 12 
ortaci ai lui Kovacs s-au do
vedit cu toții, și de această 
dată, destoinici muncitori. 
Am spus ȘI DE ACEASTĂ 
DATĂ pentru că, pe lingă a- 
ceste două lucrări ei și-au 
depășit întotdeauna, cu re
gularitate, sarcinile de plan 
fixate prin foaia de acord., în 
proporție de 15-30 la sută.

Ascultam, într-una din 
zile, mărturisirile tehnicianu
lui normator Maxim Briscan: 
„l-am urmărit odată la ope
rația de perforare, într-o ga
lerie în steril. Preluînd în 
„mers" perforatorul din bra
țele ortacilor schimbului 
precedent, fiecare din cei 
trei membri ai schimbului, 
minerul, ajutorul de miner 
și vagonetarul, erau stăpîniți 
de un singur gînd — durata 
operației pentru fiecare ga
ură în parte să fie cît mai 
scurtă. După ce șeful de 
schimb fixa locul și direcția 
găurii, își foloseau întreaga 
pricepere pentru a cîștiga 
cîțiva centimetri de avansa
re în plus".

Majoritatea sînt tineri, 
ceea ce nu înseamnă că ar fi 
lipsiți de experiență. „Știu să 
se orienteze foarte bine în 
orice situație, îmi relata 
maistrul minier Ioan Dobro- 
tescu. Gîndesc ce-ar avea de 
făcut, după care, cu multă u- 
șurință, pornesc la acțiune. 
Fiecare dintre ei este, sau va 
daveni, un bun miner. Eugen 
Grăsuc este ajutor miner în 
schimbul condus de Adal
bert Kovacs. Tatăl său, azi 
pensionar, a fost șef de bri
gadă tot în acest sector. Fi
ul, după numai trei ani de 
muncă termină în această lu
nă cursurile școlii de mineri 
după care, va putea fi numit 
șef de schimb. Sînt convins 
că va ști să-și împlinească 
îndatoririle numeroase ce-i 
vor reveni".

O brigadă puternică, omo
genă. Chiar dacă oamenii ce 
o compun sînt firi și fiziono
mii diferite, hărnicia îi carac
terizează în aceeași măsură 
pe toți. Majoritatea sînt ti
neri, cu mai puțin de trei 
ani de la angajare. ERNEST 
FAZECAȘ, ACOS SZAKACS, 
ALEXANDRU GHIȚAN, 
GHEORGHE ELEKEȘ, ADAL
BERT KOVACS, cu toții ab
solvenți sau cursanți ai șco
lii de calificare, îndrăgind 
deopotrivă munca și învăță
tura. împreună cu ceilalți — 
ARPAD SIKLADl, ARPAD 
ANDRAȘ, SANDOR KO
VACS, EMERIC SZABO for
mează o brigadă ce se situ
ează lună de tună între ce
le de frunte de la mina Pe
trila, prețuită de cei din jur 
pentru că faptele lor au me
ritul de a inspira încrederea, 
prețuirea.
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Alegerea tovarășei Elena Ceaușescu 
ca membru activ al Academiei

NEW YORK 19 (Agerpres). 
— Comitetul Executiv al A- 
cademiei de Științe din New 
York a hotărît alegerea ca 
membru activ al Academiei a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
profesor doctor inginer, direc
tor general al Institutului

Apariția în editura „Rombach" a volumului 

„Punctul de vedere românesc. Teze 
de politică națională și internațională"

A doua carte închinată activității tovarășului Nicolae Ceaușescu apărută în 
aceeași editură vest-germană

După cum am mai anunțat, 
în cunoscuta editură „Rom
bach" din Freiburg a apărut 
volumul „Punctul de vede
re românesc. Teze de politi
că națională și internaționa
lă", sub îngrijirea directoru
lui editurii dr. Fritz Hodeige.

Pe parcursul a peste 250 
de pagini, volumul înmănun
chează o amplă culegere de 
texte din articole și cuvîn- 
tări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din documente 
ale Partidului Comunist 
Român, grupate în 20 de ca
pitole tematice, cum sînt: 
socialismul ca proces revo
luționar complex; statul-, 
democrația și legitatea soci
alistă : națiunea și socialis
mul ; coordonatele industri
alizării socialiste ; învăță- 
mintul și știința. O atenție 
deosebită este acordată te
maticii privind : relațiile in
ternaționale și principiile 
politicii externe românești : 
coexistența pașnică și dez
voltarea colaborării cu toate 
țările lumii; rolul statelor 
mici și mijlocii în viața in
ternațională ; securitatea eu
ropeană ; crearea unei zone 
de pace și colaborare in 
Balcani.

In prefața lucrării, dr. 
Fritz Hodeige, după ce men
ționează că aceasta este a 
doua carte închinată activi
tății tovarășului Nicolae 
Ceaușescu apărută în editu
ra pe care o conduce — după 
volumul „România pe dru
mul socialismului", editat în 
noiembrie 1971 — arată că 
ea este rodul studierii inten
se a problemelor țării noas
tre în domeniul politicii, eco
nomiei și planificării, al lăr
girii 'treptate a ariei cunoș
tințelor sale despre Roi nia 
contemporană, despre proble
matica complexă a dezvoltă
rii ei sociale, despre poziți
ile și activitățile ei în viața 
internațională. „Pe această 
cale — scrie dr. Fritz Hodei
ge — am ajuns Ia ideea u- 
nei noi cărți, care, sub for
ma unei selecții de texte e- 
sențiale, cu valoare defini

R.D. GERMANĂ: O locomotivă realizată de un colectiv de muncitori și tehnicieni de 
la mina de lignit Espenhain, utilizabilă în acțiunea de curățire a liniilor de cale ferată, de 
praf, gheață sau zăpadă, puțind realiza în numai o oră. munca a 40 de oameni efectuată in 
timpul unej zile.

de Științe din New
Central de Cercetări Chimice 
din București.

In scrisoarea directorului 
executiv al Academiei, doctor 
Fred G. Armstrong, se arată : 
..Am deosebita plăcere să vă 
informez că la ședința Comi
tetului Executiv al Academiei 

torie, să ofere cititorilor o 
expunere metodică, un în
dreptar asupra concepției și 
opțiunilor românești în pro
blemele fundamentale ale e- 
voluției interne și internațio
nale". După părerea mea, 
„Punctul de vedere româ
nesc" nu este numai un titlu 
de carte potrivit, ci, in același 
timp, un program politic 
clar conturat".

„Extrasele înmănuncheate 
în această culegere — arată 
editorul — atestă hotărîrea 
conducătorului României de 
a acționa și în viitor cu toa
tă fermitatea pentru promo
varea principiilor relat!'’or 
internaționale în lume, pen- 
ru li'- ’ ’ color1”"’ ’’"v- 

lui și neocolonialismului. 
împotriva oricăror forme de 
asuprire și exploatare”.

Relevînd cîteva idei pe ca
re Ie consideră esențiale, dr. 
Fritz Hodeige consemnează 
că România întreține largi 
relații în spiritul coexistenței 
pașnice cu toate statele lu
mii, indiferent de orînduirea 
lor socială, între care și cu 
Republica Federală Germa
nia. Autorul reține că „țelul 
politicii externe a României 
este de a acționa pentru de
zarmare și securitate și de 
a ajunge la relații intersta
tale noi, de a elabora un nou 
cod de principii precis defi
nite ale dreptului interna
țional".

In continuare, dr. Fritz 
Hodeige menționează că po
ziția exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind 
anacronismul împărțirii lu
mii în blocuri militare se 
bucură de o aprobare certă.

Relevînd că unul din țelu
rile pe care le-a Urmărit prin 
editarea cărții constă în re
alizarea unei informări „cit 
yse poate mai obiective, îm
bunătățită concret și elibe
rată de prejudecăți rigide", 
a opiniei publice din țările 
de limbă germană, autorul 
consemnează: „Numai ast
fel se poate discuta pe bază 
de cunoaștere și corectitudi
ne, se poate conveni împre-

York
de Științe din New York, ți
nută la 24 mai 1973, ați fost 
aleasă membru activ al Aca
demiei noastre".

„Sperăm — se menționează 
în continuare in scrisoare — 
că vă veți bucura de faptul 
că sînteți membru ' al Acade
miei".

ună în ce chip se poate su
praviețui împreună. Abia a- 
tunci au partenerii de discu
ție posibilitatea să-și con
frunte punctele de vedere 
proprii cu părerile altora, să 
mediteze asupra lor și poate 
chiar să le corecteze. In ori
ce caz, această carte trebuie 
să contribuie, prin exemplul 
României, la lichidarea pre
judecăților".

Semnatarul prefeței relie
fează importanța acordată, 
în expunerile și cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușes
cu în documentele de partid 
și de stat, poziției țării noas
tre în diferite domenii inter
naționale, printre care men
ționează opțiunea fermă a 
României pentru întărirea 
rolului Organizației Națiuni
lor Unite, pentru o contribu
ție mai mare a -O.N.U. la 
normalizarea atmosferei in
ternaționale, Ia elaborarea 
noilor principii interstatale 
și înlăturarea pericolului de 
război din viața lumii. Dr. 
Fritz Hodeige subliniază po
ziția fermă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind 
apărarea dreptului fiecărui 
popor de a decide singur a- 
snpra soartei sale, rezolva
rea chestiunilor litigioase 
numai prin mijloace politi
ce, prin tratative care trebuie 
să se desfășoare in spiritul 
respectului reciproc și al res
ponsabilității, pentru a ga
ranta pacea.

Apariția în limba germa
nă a acestui nou volum, care 
se încadrează într-o suită de 
asemenea acțiuni editoriale 
întreprinse in ultimii ani în 
numeroase țări ale lumii, 1- 
luștrea?#,, o dată mai mult, 
prestigiul tot mai înalt de 
care se bucură, pe toate me
ridianele, politica internă și 
externă a României socialis
te, personalitatea conducăto
rului ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

(Agerpres).

ULTIMELE ȘTIRI

Gustav Heinemann și Willy 
Brandt au primit delegația 

de ziariști români
BONN 19 — Coresponden

tul Agerpres, N. S. Stăncscu, 
transmite : Delegația de zia
riști români care vizitează Re
publica Federală Germania a 
fost primită la 18 iunie, .de pre
ședintele Gustav Heinemann. 
Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, în cursul căreia 
președintele Heinemann și-a 
exprimat satisfacția pentru a- 
propiata vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, referin- 
du-se, totodată, la numeroase 
aspecte ale relațiilor dintre Ro

Întîlnirea dintre Hector Campora 
și Juan Peron

MADRID 19 (Agerpres) — 
Președintele Argentinei Hec
tor Campora, care se află 
la Madrid într-o vizită ofici
ală de cinci zile, s-a întîlnit 
cu miniștrii spanioli ai aface
rilor externe, finanțelor, in
dustriei, agriculturii-, comer
țului și planificării. Această 
întîlnire a avut loc în cadrul 
vizitei pe care președintele 
argentinian a efectuat-o Ia 
Institutul național industrial 
— o companie de stat care 
finanțează 'proiectele de dez-

Un nou partid politic în Franța
PARIS 19 (Agerpres) — In 

Franța a fost fondat un nou 
partid politic — Partidul 
Republican. Secretarul gene
ral al noului partid este Ber
nard Jarrier, care și-a făcut 
debutul în viata politică in 
rindul „republicanilor inde-

Evoluția crizei 
guvernamentale din Italia
ROMA 19 (Agerpres). — 

Președintele Italiei, . Giovanni 
Leone, a reluat, luni după- 
amiază, examinările cu liderii 
unor partide politice, din .'ca
drul celei de-a doua faze, a 
consultărilor privind posibi
litățile de depășire a crizei 
guvernamentale declanșate 
săptămîna trecută, prin demi
sia cabinetului condus de 
Giulio Andreotti.

Pauza, de aproape trei zile, 
dintre cele două faze ale con
sultărilor, a dat posibilitatea 
Partidului Republican Itali
an (P.R.I.), pe de o parte, și

---- >-----

Harold Wilson 
despre creșterea 

costului vieții 
în Anglia

LONDRA 19 (Agerpres) — 
Cu prilejul unei întîlniri 
mareînd trei ani de la alege
rile generale de la 18 iunie 
1970, liderul opoziției labu
riste, Harold Wilson, a rostit 
luni, la Watford, în comita
tul Londra, un discurs în care 
a adus serioase critici politi
cii economice a Partidului 
conservator. El a relevat că, în 
cei trei ani de guvernare con
servatoare. costul vieții a cres
cut în Anglia cu 28 la sută. Li
derul laburist a precizat că 
în majoritatea domeniilor pre
țurile au înregistrat creșteri 
enorme, enumerînd, între a- 
cestea, alimentele, combusti
bilul, îmbrăcămintea, locuin
țele, terenul, chiriile, impozi
tele, tarifele etc. 

mânia și R.F. Germania. Pre
ședintele Heinemann a acordat 
apoi un interviu Televiziunii 
române.

In aceeași zi. delegația de 
ziariști a fost primită de către 
cancelarul Willy Brandt. Cu 
acest prilej, cancelarul federal 
a acordat un interviu presei 
române.

In cursul vizitei, delegația de 
ziariști români a fost primită, 
de asemenea, de președintele 
Parlamentului vest-german, 
Annemarie Renger.

voltare din toate sectoarele e- 
conomiei. Cele două părți au 
avut cu acest prilej, o reuniu
ne de lucru.

Pe de altă parte, Hector 
Campora a avut mai multe 
runde de convorbiri cu fos
tul președinte al Argentinei, 
Juan Peron, în legătură cu re
întoarcerea acestuia în țară, 
după exilul de aproape 18 ani.

Hector Campora și Juan 
Peron sînt așteptați să soseas
că la Buenos Aires în cursul 
zilei de miercuri.

pendenți".
Noul partid, care numără 

400-de membri, va organiza 
in luna septembrie o campa
nie de informare, iar primul 
său congres îl va ține la sfîr- 
șitul acestui an sau începutul 
lui 1974.

Partidului democrat-creștin 
(P.D.C.I.), pe de altă parte, — 
care au avut reuniuni ale con
siliilor lor naționale — să e- 
xarhineze viitoarea lor parti
cipare da un eventual giiv'ern. 
In. principiu. Partidul republi
can a propus ca participarea 
sa la un nou guvern să se facă 
prin includerea unor miniștri 
fără portofolii din partea pro
priilor candidați cu angaja
mentul respectării programului 
guvernamental.

In ce privește P.D.C.I. con
siliul său național a ales în 
funcția de secretar general pe 
Amintore Fanfani, care ga
rantează, potrivit- ooiniei lor, 
unitatea partidului.

In cadrul celei de-a doua 
faze de consultări, președinte
le Italiei va avea, în continu
are, convorbiri cu liderii tutu
ror partidelor politice, r.rmînd 
ca, miercuri sau joi, sâ con- 

. voace . personalitățile însărci
nate cu rezolvarea pozitivă a 
actualei crize guvernamentale.

Misiunea „Sky!ab“

♦ O nouă ieșire in spațiu a astronauților 
Conrad și Weitz

HOUSTON 19 (Agerpres). — 
In programul de marți al echi
pajului laboratorului orbital a- 
merican a figurat o nouă ieșire 
în spațiu, a doua de la începe
rea misiunii. Conrad și Weitz 
au îmbrăcat costumele de sca
fandru cosmic pentru ca să re
cupereze șase casete de film a- 
le observatorului solar, să în
lăture o particulă de praf de 
pe o lentilă a acestuia și să în
cerce să repare o baterie sola-

Interviul acordat de Norodom 
Sianuk ziarului iugoslav

„Borba“
BELGRAD 19 (Agerpres). — 

Șeful statului cambodgian, 
prințul Norodom Sianuk, a 
acordat ziarului iugoslav 
„Borba" un interviu in care 
este reafirmată hotărîrea po
porului Cambodgiei de a lupta 
pînă la victoria finală.

Rcferindu-se Ia actuala situ
ație a războiului, prințul Sia
nuk a evidențiat că forțele de 
eliberare continuă să obțină 
noi victorii, controlînd nouă 
zecimi din teritoriul țăriî, și 
că unitățile armatei regimu
lui de la Pnom Penh sînt în
conjurate în cîteva orașe pe 
care forțele patriotice nu vor

Lucrările Adunării Uniunii Europei 
Occidentale

PARIS 19 (Agerpres). — La 
Paris au început marți lucrări
le celei de-a XlX-a sesiuni a 
Adunării Uniunii Europei Oc
cidentale (U.E.O.), In cursul șe
dinței de dimineață, ministrul 
de externe al Olandei, Max 
van Der Stoel, președintele în 
funcție al Consiliului de Mi
niștri al U.E.O., a prezentat, ra
portul anual al consiliului. In

Cuvîntarea președintelui 
Tunisiei rostită la sesiunea 
Organizației Internaționale 

a Muncii
GENEVA 19 (Agerpres). t- 

Președintele Tunisiei, Habib 
Bourguiba, aflat la Geneva la 
invitația Organizației Interna
ționale a Muncii (O.I.M.). a 
rostit, marți, o cuvîntare în 
fața delegaților Ia actuala se
siune a O.I.M., în cadrul că
reia s-a referit la unele pro
bleme ale vieții internaționale. 
In legătură cu situația din O- 
rientul . Apropiat, președintei* 
Tunisiei s-a pronunțat pentru 
angajarea unui dialog între

CHILE

încheierea plenarei Consiliului National 
al Partidului Radical

SANTIAGO DE CHILE 19 
(Agerpres). — La Santiago de 
Chile au luat sfârșit lucrările 
plenarei Consiliului Național 
al Partidului Radical, partid ca
re face parte din Unitatea 
Populară.

In cadrul lucrărilor, președin
tele partidului, Anselmo Sole, 
a prezentat un raport privind 
situația economică și politică 
a tării, relevînd, in context, ho

ră defectă. Kerwin, care parti
cipase la manevra crucială de 
instalare a noului înveliș ter- 
moizolant, a rămas, de data a- 
ceasta, în „Skylab", pentru a 
controla sistemele. Operațiu
nea. care a durat o întreagă 
mișcare de rotație în jurul Pă- 
mîntului (ceva mai mult de 90 
minute), s-a soldat cu un suc
ces deplin. 

să Ie îa cu asalt „pentru a e- 
vita îngrozitoarele distrugeri 
pe care le-ar produce aviația 
S.U.A. bombardînd sute de 
mii de oameni care trăiesc in 
aceste orașe". Tactica arma
tei populare de eliberare, a 
spus Norodom Sianuk, constă 
în a încercui și a exercita pre
siuni permanente asupra puți
nelor puncte rămase încă sub 
controlul lui Lon Noi și al 
mercenarilor săi.

Abordînd problema negoci
erilor, Norodom Sianuk, a re
afirmat că guvernul său este 
dispus să trateze cu S.U.A. și 
nu cu regimul lui Lon Noi.

expunerea sa, Der Stoel și-a 
manifestat satisfacția în legătu
ră cu elementele pozitive in
tervenite în relațiile dintre 
Est și Vest și a abordat pro
bleme referitoare la apropiata 
Conferință pentru securitate și 
cooperare de la Helsinki și re
lațiile între țările Europei oc
cidentale și Statele Unite.

părțile interesate — țările 
arabe, Israelul și populația 
palestiniană. El a subliniat că 
o soluție negociată a conflic
tului trebuie să țină seama de 
drepturile tuturor părților. 
Șeful statului tunisian a apre
ciat că orice soluție care nu 
va asocia populația palestini
ană ca element de' bază, este 
condamnată la eșec. El a făcut 
apel Ia angajarea „unui dia
log util, capabil să conducă la 
o pace justă și durabilă" în 
Orientul Apropiat.

tărirea radicalilor de a aduce 
o contribuție mai substanțială 
la realizarea programului de a- 
dînci transformări democrati
ce, initiate de quvernul popu
lar.

Consiliul Național al Parti
dului Radical a adoptat o re
zoluție în care își afirmă spri
jinul ferm fată de guvernul pre
zidat de Salvador Allende.

Sport
Campionatul categoriei A de 

fotbal programează astăzi jo
curile ultimei etape. In Capita
lă se vor desfășura pe stadio
nul „23 August", în cuplaj, me
ciurile : Sportul Studențesc — 
Jiul Petroșani (ora 17,30) și 
Steaua — Steagul Roșu Brașov 
(19,15). fată întîlnirile proqra- 
mate în tară : A.S.A. Tg. Mu
res — Petrolul Ploiești ; Uni
versitatea Craiova — C.F.R. 
Cluj ; Sport Club Bacău — Ra
pid București ; F.C. Constanta 
— Dinamo București ; Univer
sitatea Cluj — U.T. Arad și 
F.C. Argeș Pitești — C.S.M. 
Reșița.

(Agerpres)

• Președintele Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, l-a primit 
pe Ci Pîn-fei. ministrul aface
rilor externe al R.P. Chineze, a- 
flat într-o vizită de prietenie 
la Karachi — informează agen
ția China Nouă. I a întrevedere 
a participat și Aziz Ahmed, mi
nistrul de stat pakistanez pen
tru apărare și problemele ex
terne.

• Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, aflată in vizită 
oficială în Canada, a avut o 
primă întrevedere cu premierul 
canadian, Pierre Elliott Tru
deau. Cu acest prilej, au fost 
examinate posibilitățile de spo
rire a schimburilor comerciale 
bilaterale, precum și o serie de 
aspecte ale situației monetare 
internaționale, îndeosebi presi
unile asupra dolarului.

• Președintele Senegalului, 
Leopold Senghor. sosit intr-o 
vizită oficială la Viena, a avut 
convorbiri cu președintele Aus
triei, Franz Jonas. Cu acest pri
lej. au fost examinate stadiul 
relațiilor bilaterale.

• După ce a cîntat pe sce
na Teatrului de operă și balet 
din Leningrad în opera „Aida" 
de Verdi, Dan Iordăchescu, so
list al Operei Române,: a evo
luat pe aceeași scenă, în rolul 
contelui de Luna, în spectaco
lul cu opera „Trubadurul", de 
același compozitor.

4* Președintele Braziliei, E- 
milio Garrastazu Medici, a a- 
nunțat în mod oficial, în cadrul 
unei cuvîntări, desemnarea ca 
succesor Ia funcția de șeî al 
statului a generalului Ernesto 
Geisel, în prezent, președinte
le Companiei petroliere brazi
liene de stat „Petrobras".

• Guvernul Indiei a adresat 
un mesaj guvernului pakista
nez în legătură cu situația din 
Asia de sud. Informează ziarul 
„Times oi India". Mesajul rea
firmă dorința părții indiene de 
a purta convorbiri cu Pakista
nul, in spiritul și litera Acor
dului de la Simla.

• Greva celor peste 100 000 
de muncitori din industria con
strucțiilor din Finlanda de
clanșată in sprijinul u. 
nor revendicări sociale, 
a luat sfîrșit, luni, printr-un fl
cord — intervenit în negocie
rile cu patronatul — prin care 
vor beneficia de o aprobare 
favorabilă a cererilor exprima
te.

• In perioada 13-18 iunie 
a.c., în Irlanda de nord 34 de 
persoane au fost arestate sub 
acuzația de crimă, tentativă de 
crimă sau’ deținere ilegală de 
arme și substanțe explozive, a 
anunțai, luni, la Belfast un pur
tător de cuvînt al politiei. El 
a precizat că dintre persoanele 
reținute, 22 sînt protestanți, iar 
12 — catolici.

• Eforturile de salvare a e- 
chipajului minisubmarinului de 
cercetări american „Șea Link", 
imobilizat, timp de 31 de ore 
pe fundul Oceanului Atlantic, 
la adincimea de 120 m nu s-au 
soldat decît cu un succes par
tial, doi dintre cei patru oameni 
aflați la bord pierzîndu-și via
ta.
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MIERCURI, 20 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : O anchetă dificilă ; Re
publica : Robin Hood ; PE- 
TRILA: Hamlet; LONEA — 
Minerul : Fuga e sănătoasă ; 
ANINOASA: Rîul negru ;
VULCAN : Poloneza da O- 
ghinski ; LUPENI — Cultural: 
Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude; Muncitoresc: Joc 
Hill; URICANI: Marele pre-

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Melodii în zori de zi ; 5,20
Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
5.50 Muzică ușoară ; 6,00 —

8,08 Radioprogramul dimine
ții ; 8,08 Matineu muzical;
8.30 La microfon, melodia
preferată ; 9,00 BuletigZ de
știri ; 9,30 Viața cărților ; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Formații studențești da muzi
că populară ; 10,30 Vreau să . 
știu ; 11,00 Buletin de știri ;
11.15 Litera și spiritul legii ;
11.30 „Cronică" de Corneliu 
Cezar ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 întîlnire cu melodia
populară și interpretul prefe
rat ; 13,00 Radiojurnal ; 13,30 
Concert de prînz ; 14.00 Com
pozitorul 'săptămânii; 14,40 
Scene din opere românești ; 
15,00 Buletin d? știri ; 15,05
Fișier editorial ; 15,15 Din ce
le mai cunoscute melodii 
populare ; 15,30 Muzică de 
estradă ; 16,00 Radiojurnal ;
16.15 „Tară bogată-n frumu
seți" ; 16,35 Din creația lui 
lon Vasilescu ; 17.00 Sonata 
I pentru pian ; 17,15 Fotbal 
rninu* cu minut ; 18 00 Orele 
serii ; 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări; 

21,00 Revista șlagărelor; 
21,25 Moment poetic; 21,30 
Bijuterii muzicale ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de știri ; 
3.03—5,00 Estrada nocturnă.

9,00 Curs de limbă engleză. 
Lecția a 58-a ;

9.30 De la Alfa la Omega. 
Enciclopedia pentru e- 
lîvi;

10,00 Telex ;
10,05 Clepsidra — desen ani

mat de Ion Popescu — 
Gopo ;

10,15 Prim plan (reluare).
Ion Dumitrescu ;

10,45 Film serial. Orașul
negru. Ecranizare după

romanul lui Mikszath 
Kalman Episodul III: 
„Două cetăți vecine" ;• 

11,45 La ordinea zilei. Azi, - 
județul Brașov ;

12,00 Revista literar artisti
că TV. (reluare);

12,40 Luminile rampei ; 
13,00 Telejurnal ;
17.30 Fotbal (ultima etapă 

a Campionatului na
tional — divizia A) 
F.C. Constanta — Dina
mo București ;

19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973, an hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămînii. 
„Minerul și cerul" de 
V. Veselovschi ;

20,05 Teleobiectiv ;
20,25 Melodii populare cu 

surorile Firea ;
20,35 Drumuri în istorie. Di- 

mitrie Cantemir ;
20,50 Telecinemateca. Ciclul 

Zbigniew Cybulski 

„Zbyszek", medalion 
închinat marelui actor 
polonez Pramieră pe 
tară ;

22,15 24 de ore România în 
lume ;

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 18 
grade; Paring 10 grade.

Minimele : Petroșani 4. gra
de ; Paring 4 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORDE : Vremea conti
nuă să rămînă instabilă, cu 
cer variabil. Izolat se vor 
semnala aversa slabe de 
ploaie. Vind slab pînă la po
trivit din sectorul nordic.

FAPTUL DIVERS PE GLOB
Descoperirea unui ser 

antitoxic
BERNA — Savanții elveți

eni au descoperit un ser anti
toxic, care ar putea produce 
o revoluție in tratamentul ar
surilor grave, anunță revista 
helvelică „Medicine et Hy
giene". Primele tratamente pe 
oameni cu noul ser vor înce
pe, probabil, în cursul acestui 
an la clinica de chirurgie a 
Universității din Basel.

Savanții elvețieni au con
statat că, în cazul unor arsuri 
grave, țesuturile corpului u- 
man sînt degradate, iar umi
ditatea pielii dispare, ceea 
ce determină organismul să 
producă o toxină, ce provoacă 
înrăutățirea rapidă a stării 
sănătății bolnavului. Ei au i- 
dentificat și izolat această to
xină, reușind să producă se
rul necesar pentru neutrali
zarea ei.

Și-a recăpătat, brusc, 
vederea

LONDRA — Rita Thick, în 
vîrstă de 25 de ani, și-a recă

pătat, brusc, vederea, în mo
mentul veștii despre decesul 
fetiței și soțului său. Aflată 
In tratament la un spital lon
donez, după ce își pierduse 
vederea de aproape o jumă
tate de an în urma unei crize 
de nervi, ea a leșinat la afla
rea veștii decesului. Medicii au 
apreciat că orbirea, provoca
tă în exclusivitate de starea 
nervoasă a pacientei, ar fi pu
tu fi vindecată doar de un 
accident sau un șoc de felul 
celui la care a lost supusă cu 
o zi înainte.

Pentru realizarea unei 
inimi artificiale

TOKIO — Agenția japone
ză pentru cercetări științifice 
și tehnologice a anunțat ela
borarea unui program de stu
dii, cu o durată totală de 15 
ani, consacrat realizării unei 
inimi artificiale. Programul, 
care necesită fonduri de 70 mi
liarde yeni, va cuprinde trei 
etape, fiecare a cite cinci ani.

„Acțiune executivă"
NEW YORK — O companie 

de film americană turnează 
un lung-metraj. care se va in
titula „Acțiune executivă", pe 
tema morții tragice a pre
ședintelui John Fitzgerald 
Kennedy. Scenariul filmului, 
semnat de Dalton Trumbo, es
te scris după nuvela de lar
gă circulație a Iui Donald 
Freed și susține teza potrivit 
căreia asasinarea președinte
lui Kennedy ar fi fost înfăp
tuită de o organizație conspi
rativă.

După 17 ani...
SAN FRANCISCO — „A 

fost unul dintre cele mai emo
ționante momente care se pol 
imagina", a declarat profeso
rul american de mate
matică Robert Bitts, cînd 
și-a văzut pentru pri
ma dată soția și copilul la 
ieșirea din spitalul din San 
Francisco, unde i s-a făcut o 
operație de implantare a unei 
cornee artificiale. Bitts, ca-, 
re-și pierduse vederea în 1956 
și s-a căsătorit în 1960, nu-șf 
văzuse soția și copilul.
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